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Resumo  
 

 

 

BARRETO, Gustavo de Andrade. Metodologia de aplicação de Geração Distribuída 

Fotovoltaica em baixa tensão nos Reticulados Subterrâneos das Distribuidoras de 

Energia Elétrica. 2014. 175f. Tese (Doutorado) Programa de Pós Graduação em Energia – 

Instituto de Energia e Ambiente, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

 

O objetivo deste estudo foi a elaboração e testes simulados, com dados elétricos reais, 

de metodologia para a operação de geração distribuída (GD) fotovoltaica, em baixa tensão e 

com exportação de excedentes, em sistemas de distribuição reticulado. A metodologia 

superou as limitações impostas pelos equipamentos de proteção chamados Protetores de Rede, 

inerentes à topologia de distribuição do tipo reticulado. Tais equipamentos inviabilizam a 

geração distribuída, que exporta excedentes para a rede externa por desconectarem os 

transformadores de média para baixa tensão, causando o ilhamento da GD, sempre que existir 

um fluxo de potência reverso, ou seja, no sentido do cliente para a concessionária. O objetivo 

foi alcançado por meio da criação de um simulador de subestação de reticulado exclusivo 

(Spot) de três transformadores nos qual os comportamentos dos protetores de rede eram 

testados com dados de fluxo de potência reais aquisitados em subestações de reticulado em 

Brasília (concessionária CEB) e em subestação do Instituto de Energia e Ambiente (IEE), da 

Universidade de São Paulo, onde existe uma instalação geradora fotovoltaica de 12kWp. 

Novos comportamentos dos protetores de rede foram simulados para compatibilizar tal fluxo 

reverso de potência e parâmetros críticos foram levantados. Nas simulações, encontraram-se 

caminhos viáveis de promover estas conexões com segurança e simplicidade. Estes novos 

comportamentos podem ser implementados no firmware dos relés de protetores de redes 

microprocessados. 

 

 

Palavras-chave:  

geração distribuída fotovoltaica, distribuição de energia elétrica, reticulado, subterrâneo, 

protetores de rede. 
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Abstract  
 

 

 

BARRETO, Gustavo de Andrade. for Operation of Photovoltaic Distributed Generation 

(DG) on Secondary Side of the Spot and Grid Network Distribution Systems. 2014. 175f. 

Doctorate Thesis. Graduate Program Energy, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

 

The aim of this study was to develop and test a methodology for operation of 

photovoltaic distributed generation (DG) on secondary side of the Spot and Grid Network 

types of electricity distribution systems, allowing for the export of excess energy. This 

methodology did overcome the limitations imposed by the protective equipment known as 

Network Protector (NP), a standard equipment on secondary network distribution topology. 

Such equipments make exporting energy from distributed generation systems to the grid 

unfeasible because of the operational aspects of Network Protectors. This devices will 

disconnect the transformers whenever there is a reverse power flow, i.e. towards the utility, 

causing the islanding of the DG. The objective was achieved through the conception of a 

simulator for a Spot Network substation with three transformers where the behaviors of 

network protectors could be tested. Those simulations were performed with actual power flow 

data from real network substations in Brasilia city (CEB utility area) and the substation at the 

Institute for Energy and Environment (IEE) at the University of Sao Paulo, where a 

photovoltaic generating facility of 12kWp exists. New behaviors were simulated in order to 

make the NPs to manage the expected reverse power flow successfully. The most important 

parameters for the model were explained. Viable ways to connect exporting photovoltaic DG 

to secondary networks safely and simply have been found by means of these simulations. 

These new behaviors could be embedded in the firmware of the NP´s microprocessor based 

relays. 

 

 

Keywords:  

photovoltaic distributed generation, underground electricity distribution networks, spot 

network, network protectors. 
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Introdução  

 

 

Nas sociedades modernas, vem ocorrendo uma busca progressiva por mais fontes de 

energia elétrica que ofereçam maior confiabilidade e segurança e, por outro lado, a cada dia 

surgem no mercado novos usos finais para a eletricidade. A demanda de energia elétrica no 

sistema de transmissão e distribuição de energia é crescente, segundo dados do Operador 

Nacional do Sistema (ONS).  

Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, o crescimento econômico e a 

melhoria da qualidade de vida impulsionam a demanda por energia elétrica de forma mais 

rápida que nos países desenvolvidos. Diariamente no Brasil, mais e mais pessoas passam a 

incorporar esses novos usos de energia elétrica em seu cotidiano, por meio de iniciativas 

governamentais de inclusão social, como o programa “Luz para Todos”, bem como pela 

natural ascensão da população nas classes sociais, à medida que o país se desenvolve. 

Em um estudo recente realizado pelo governo federal, por meio do ONS e pela 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE), estatal responsável pelo planejamento energético, foi 

projetado que a evolução da demanda, que era de 51.845MW médios, em 2009, atingirá a 

marca de 81.164MW médios, em 2019, indicando um crescimento de 56% nestes dez anos. 

Segundo opinião de analistas, que vem sendo publicada na imprensa, a oferta de energia no 

país deverá crescer em ritmo adequado para cobrir esta demanda projetada, se forem mantidas 

as condições esperadas de crescimento do PIB, hidrologia e entrega de obras no setor de 

geração de energia. 

Enquanto a validade das projeções quantitativas da equação oferta/demanda foge do 

escopo deste trabalho, o aspecto qualitativo da oferta prevista chama a atenção pela sua 

natureza: aproximadamente 62% do crescimento da oferta previsto de 2009 a 2013 constituiu-

se de usinas térmicas impulsionadas a combustíveis fósseis. Este fato, além de aumentar o 

preço médio da energia elétrica, deve engrossar o inventário brasileiro de emissões de 

poluentes, “sujando” a matriz de geração de energia elétrica brasileira. 

Estes dados parecem ir no sentido contrário à decisão de médio prazo do governo 

brasileiro, que se propôs a assumir metas de redução das emissões nacionais de gases que 

contribuem para o efeito estufa, anunciada em agosto de 2009, na reunião da Convenção do 

Clima. Concomitantemente à Convenção, estava sendo realizado um leilão de energia eólica. 

A entrada em operação dessas usinas eólicas deveria ter postergado a necessidade das usinas 
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térmicas trabalharem na base, o que não ocorreu devido a atrasos nos cronogramas.  

Um movimento similar acontecia na China, que anunciou na Convenção o acréscimo 

de 4,5 milMW de energia eólica à sua matriz energética, no primeiro semestre de 2010. A 

China já é o maior emissor de gases de carbono do mundo (1,8 bilhão de toneladas) e, assim 

como o Brasil, precisa racionalizar a oferta de energia elétrica de modo a restringir o uso de 

usinas poluidoras em sua matriz.  

Ao analisarmos apenas o aspecto quantitativo dos dados de demanda e geração 

podemos estar desconsiderando a importância das perdas que ocorrem na transmissão destes 

blocos de energia pelo território nacional e o quanto poderíamos ganhar com a geração 

distribuída, tanto economicamente quanto socialmente.  

O estudo “Projeção da Demanda de Energia Elétrica” (EPE, 2011) destaca que, apenas 

no tocante à geração distribuída, espera-se o acréscimo de 364GWh em 2017, proveniente de 

fontes solares fotovoltaicas, chegando a 1.919GWh, em 2022 (equivalente a 219MWmédio). 

Porém, o estudo também aponta que este cenário depende da implantação de políticas que 

estimulem a produção local de módulos fotovoltaicos ou, de outra forma, reduzam os custos 

de investimento para este tipo de geração. Já Borenstein (2008) acredita que a queda de custos 

já está acontecendo, pelos ganhos de escala na produção desses equipamentos, e tende a 

reduzir ainda mais seu custo nos próximos anos, opinião compartilhada pela European 

Photovoltaic Industry Association (EPIA, 2009) que contabilizou uma queda de 20% nos 

preços a cada vez que a capacidade instalada dobrou. 

No tocante à produção local, mencionada no estudo da EPE, já há alguns anos vêm 

sendo promovidas iniciativas de desenvolvimento de tecnologia nacional para a produção de 

módulos fotovoltaicos, cobrindo todos os estágios dessa produção, e apresentando seus 

primeiros resultados (MOEHLECKE, 2006). Em seu artigo, Moehlecke destaca que, “na 

Europa, as unidades piloto de produção em centros de pesquisa são consideradas peças 

chave para proporcionar avanços rápidos para a indústria de módulos fotovoltaicos”. 

O maior produtor mundial de módulos fotovoltaicos atualmente é a China, um país 

que acredita na geração fotovoltaica como uma possível saída ambientalmente limpa para 

atender parte da sua demanda, ideia que é apoiada pela maior parte da comunidade 

internacional.  

O Brasil é detentor de uma das maiores reservas mundiais de silício, uma das matérias 

primas mais utilizadas nos módulos fotovoltaicos. Por isso o Centro de Tecnologia Mineral 

(CETEM), do Ministério da Ciência e Tecnologia, vem desenvolvendo pesquisas para 

processar o silício atingindo um grau de pureza adequado para produção de módulos 
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fotovoltaicos (conhecido como grau solar) em um programa para a obtenção de silício para a 

área de energias alternativas, favorecendo a criação de uma indústria brasileira para 

manufatura local desses painéis.  

 

 

 

Figura 1: Solar Baum (Árvore Solar) em Gleisdorf-Áustria. Fonte: www.gleisdorf.at 

 

 

Enquanto isso não acontece, os módulos fotovoltaicos vêm sendo importados e, 

devido ao preço elevado, são usados pelas concessionárias de energia elétrica apenas para 

favorecer usuários em locais em que não é viável a extensão da rede para o atendimento (off-

grid). As instalações de geração fotovoltaica ligadas à rede de distribuição elétrica (on-grid) 

são ainda incipientes em nosso ensolarado país.  

A procura por mais eletricidade e nossa dependência desta forma de energia têm 

gerado preocupação sobre o adequado atendimento da população em locais de demanda mais 

concentrada, devido ao esgotamento das condições técnicas de atendê-las em áreas 

densamente povoadas devido à limitações de infraestrutura.  

Certamente, as restrições aplicadas durante o racionamento de 2001 deixaram para a 

sociedade brasileira uma externalidade positiva: a procura por mais eficiência tem reduzido a 

intensidade elétrica do PIB brasileiro e, ainda segundo a EPE (BRASIL, 2011), “o ganho 

acumulado de eficiência até 2020, de 34 TWh, equivale a uma carga de energia em torno de 
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4,5 GWmédio, isto é, aproximadamente igual à energia assegurada da usina hidroelétrica de 

Belo Monte” .  

Historicamente, identifica-se um estágio no desenvolvimento dos países nos quais há 

crescimento de utilização de energia elétrica mais rapidamente que o crescimento 

populacional.  Este aumento de demanda, aparentando um aumento per capita de demanda, é 

na realidade a inclusão de novos consumidores que estavam à margem da sociedade com 

relação a equipamentos elétricos que possibilitam o seu crescimento cultural e intelectual. O 

Brasil parece ingressar neste estágio referido, o que denota a urgência de políticas de inclusão 

de novas fontes de energia e incentivos de estudos nesta área. Na figura 1.1, a seguir, é 

mostrada a ascensão da carga de energia acima do aumento populacional.  

 

 

 

Figura 1.1: Evolução da Carga de Energia Elétrica e da população no Brasil – Elaborado com dados da ONS  e 

IBGE, 2014. 

 

 

Mundialmente, a proliferação da geração distribuída é uma resposta natural dos 

consumidores à baixa disponibilidade de energia elétrica que se evidencia pelo seu preço. No 

Brasil, a dificuldade de vencer as exigências ambientais é um indicador da exaustão do 

modelo baseado na exploração de grandes potênciais hidráulicos como fontes de energia 

elétrica e força o governo a se mobilizar para conseguir atender a demanda de forma mais 
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descentralizada. Como uma volta às origens do sistema elétrico brasileiro, quando os 

aproveitamentos hidráulicos eram pequenos e próximos às cargas, no modelo empregado até a 

década de 1940.  

Ademais, o visível incremento do consumo per capita de energia elétrica em áreas 

metropolitanas se contrapõe à crescente dificuldade de introdução de sistemas elétricos de 

grande potência nessas áreas, um indicador de que a geração distribuída terá papel 

fundamental na matriz energética dessas áreas. Assim, os centros urbanos têm se tornado 

fortes candidatos para a instalação de projetos de geração distribuída, pelas citadas restrições 

de crescimento, pela alta densidade de carga e pelos picos de demanda acentuados que 

encarecem e desestabilizam a distribuição.  

A elevada densidade de carga nestas áreas é justamente o que torna economicamente 

viável a instalação das topologias de distribuição com secundário em rede, conhecidas como 

reticulado em malha (Grid network) e reticulado exclusivo (Spot-network). 

Estas redes de distribuição, assim como a quase totalidade das redes de distribuição 

atuais, foram concebidas para serem alimentadas a partir de um único sistema produtor 

estável (rede de usinas e linhas de transmissão) e não estão preparadas para a integração de 

uma produção descentralizada e intermitente.  

No caso de geração de energia elétrica a partir do consumidor, no lado de baixa tensão 

da rede de distribuição, são previstos problemas com equipamentos que não estão preparados 

para fluxos de potência nesta direção ou não os permitem.  

Um desses equipamentos é o Protetor de Redes; peça chave na proteção de redes de 

distribuição do tipo reticulado, cujo princípio de operação não permite fluxo reverso de 

potência e, por isso, são considerados um obstáculo técnico para a GD (CODDINGTON et 

al., 2009).  

No Brasil, o sistema de distribuição reticulado é utilizado em áreas metropolitanas, nas 

quais a importância econômica e a densidade de carga necessitam de alta confiabilidade. 

Como exemplo, podemos citar o indicador de continuidade contabilizado pela ANEEL, 

Frequência Equivalente de Interrupção por unidade Consumidora (FEC), da área atendida em 

sistema reticulado no conjunto Centro-Jardins, em São Paulo, que no primeiro trimestre de 

2009 apresentou FEC de 0,08 (equivalente a uma interrupção a cada 12,5 anos) ou o Plano 

Piloto Central, em Brasília, com FEC de 0,11 (equivalente a uma interrupção a cada 9 anos), 

segundo os índices publicados pela ANEEL no seu sítio na internet. 

Existem milhares destes protetores de rede instalados em capitais brasileiras, como 

São Paulo, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro que, por não permitirem o fluxo 
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de potência reverso, ou seja, partindo do consumidor para a concessionária, inviabilizam o 

uso de geração distribuída em baixa tensão nestas áreas.  

Esta característica é inerente ao equipamento e serve para proteção de outros 

equipamentos da subestação e segurança pessoal de operadores e está previsto na norma do 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) para protetores de rede (o Brasil não 

dispõe de uma norma específica para este equipamento): 

 

4.1.4 Generation 

Network protectors designed and tested in accordance with this standard, in 

particular with 5.2, are intended to be applied to a system with power generation 

only on the high voltage side of the transformer that supplies networked secondary 

without any secondary power generation.(grifo  nosso) 

(IEEE Standard Requirements for Secondary Network Protectors”. IEEE Std 

C57.12.44, 2005 ) 

 

 

Existem consumidores com geração própria, sejam por geradores diesel, módulos 

fotovoltaicos, turbinas a gás etc. que causam interrupções quando geram mais do que a sua 

demanda local e há um fluxo de potência para a rede, o que causa abertura dos protetores de 

rede. Apesar de ser uma situação irregular, tem sido observada com frequência em Brasília e 

São Paulo. 

Para tentar regular estas ligações, as concessionárias estabeleceram normas que se 

aplicam aos consumidores ligados à sua rede reticulada. Como exemplo, citamos a nota 

técnica 6.010 emitida pela concessionária AES Eletropaulo, sobre uso de grupos geradores 

pelos seus consumidores, na qual, no item 4.12, estipula uma carga mínima que garanta o 

fluxo de potência no sentido concessionária-cliente o tempo todo, para clientes atendidos pelo 

sistema reticulado exclusivo (spot network): 

 

 
4.12. Para consumidores atendidos pela rede subterrânea de distribuição, sistema 

reticulado, em spot network exclusivo, é necessária a permanência de uma carga 

mínima de 20 kW conectada a rede desta Concessionária durante o período de 

funcionamento do grupo gerador, a fim de que ao menos um dos protetores que 

compõem a proteção das câmaras transformadoras, permaneça fechado e permita o 

retorno da carga do consumidor à rede.  

AES Eletropaulo. Nota Técnica 6.010, 10/2007 

 

 

Para viabilizar a geração distribuída em áreas cujo fornecimento se dá a partir destas 

redes de distribuição reticuladas seria necessário alterar o comportamento destes protetores de 

forma a continuar protegendo os ativos da concessionária e os seus trabalhadores, ao mesmo 
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tempo em que permite algum fluxo reverso de potência.  

Estudos nesta área são oportunos para avaliar as possíveis reações da rede de 

distribuição de baixa tensão instalada aos fluxos de energia reversos e, além destas, para as 

redes de média tensão.  

Além da geração distribuída, outro novo conceito utilizado neste estudo é o de rede 

inteligente (do inglês Smart Grid) e se baseia em dotar a infraestrutura elétrica de controles e 

sensores capazes de identificar e controlar fluxos de potência na rede, detectar problemas no 

momento em que ocorrem e, desta forma, minimizar ou limitar o efeito de problemas que 

aparecem na rede.  

O conceito de rede inteligente se aplica a toda a infraestrutura desde a geração, 

passando pela transmissão e distribuição, chegando até o “medidor de energia” e 

equipamentos elétricos no ponto consumidor (usos finais) e inclui a habilidade de isolar a 

falha desligando o menor trecho possível, direcionando a energia para rotas alternativas. 

Este estudo se propõe a testar a hipótese de alteração de comportamento do Protetor de 

Redes como solução para a inserção da GD em barramentos de baixa tensão das redes de 

distribuição reticuladas, se valendo para isso dos conceitos de Redes Inteligentes. 

Finalmente, ressaltam-se as vantagens de se adotar novas normas e tecnologias, tão 

logo se tornem realidade e apresentem sinais de serem tendências irreversíveis 

(HODGKINSON, 2006). As empresas e governos que se antecipam, terão mais tempo para 

consolidar o capital humano (capacitação), tempo para equacionar soluções econômicas e de 

engenharia (levantamento de séries históricas, prototipagem, estudos de viabilidade 

econômica e técnica, adequação local). Ao se tornar um pioneiro (early adopter), este 

governo ou empresa, pode influenciar na redação das normas relacionadas, num primeiro 

momento ou em revisões, para incorporar suas especificidades técnicas, modelagem segundo 

a realidade local e até seus interesses econômicos, resultando em vantagens competitivas. 
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1.1 Justificativa  

 

 

A relevância e cabimento deste estudo advêm das externalidades positivas que suscita 

à sociedade, que anseia equacionar a sua demanda por eletricidade de forma racional e 

ambientalmente correta.  

Como as tendências apontam para um novo modelo da matriz energética brasileira, a 

utilização de geração distribuída e de redes inteligentes (Smart Grid) devem ser estudadas de 

maneira a antecipar a formação de conhecimento e a detecção de obstáculos futuros para a 

implantação destas novas tecnologias. 

Aprofundar o conhecimento sobre o funcionamento da infraestrutura de distribuição 

de energia elétrica possibilita uma transição facilitada e mais econômica para os novos 

conceitos de uso racional de energia que deverão ser implantados em toda rede. A topologia 

atual da matriz energética brasileira está centrada em grandes usinas conectadas aos centros 

consumidores através de longas linhas de transmissão, suscetíveis a interrupções e perdas de 

energia, onerando os usuários, causando prejuízos e atrasando o crescimento do país. 

Ao mesmo tempo em que o Brasil não pode prescindir destas grandes usinas distantes, 

a dependência provocada por estas poderia ser reduzida através de geração o mais próxima 

possível dos pontos de consumo, de preferência através de fontes limpas e tecnologia local. 

Toda sociedade seria beneficiada pela implantação desta filosofia, uma vez que as perdas de 

energia seriam reduzidas e vários benefícios sociais seriam alcançados, como a criação de 

empregos mais valorizados, o fortalecimento da indústria nacional, a utilização de fontes 

renováveis e limpas etc. 

A Geração Distribuída (GD ou DER no inglês) e as Redes Inteligentes (Smart Grids), 

conceitualmente, fazem sentido para toda a rede de distribuição, mas nas áreas de maior 

densidade de carga estas filosofias são ainda mais indicadas por propiciarem maior 

confiabilidade e controle em pontos críticos da rede. Nestas áreas altamente urbanizadas, é 

comum encontrar a topologia de distribuição subterrânea em reticulado e reticulado exclusivo, 

e este sistema não está preparado para uma geração alimentando o lado de baixa tensão da 

rede (lado secundário ou do consumidor). 

Portanto, o conhecimento gerado por este trabalho é oportuno para o planejamento da 

implantação da geração distribuída nos grandes centros, devendo ainda gerar dados para 

embasar o arcabouço legal e normativo deste binômio Geração Distribuída e Reticulados, no 
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Brasil.  

Observa-se que a bibliografia, organizada no capitulo 2, sobre o assunto de Geração 

Distribuída e Redes Reticuladas, conjuntamente, é hoje quase inexistente, exceto para reportar 

a impossibilidade ou limitação da geração no lado secundário destas redes, o que denota a 

originalidade da abordagem utilizada neste estudo. O nosso desenvolvimento sustentável 

carece de meios e bases para ocorrer e, como nos lembra Reis (REIS et ali, 2005), “embora o 

desenvolvimento dependa de diversos outros fatores, está fortemente relacionado à presença 

da infraestrutura” ou ainda a busca por “soluções de ordem técnica”, como no trabalho de 

Benedito (BENEDITO E ZILLES, 2011). Estavam os autores se referindo, é claro, à 

infraestrutura e aos estudos sobre ela como facilitadores do desenvolvimento. No entanto, o 

que encontramos é uma infraestrutura que serviu bem aos seus propósitos durante décadas, 

mas que agora se mostra impondo barreiras ao desenvolvimento e precisa ser modificada para 

voltar a ser uma infraestrutura facilitadora do desenvolvimento, mais sustentável e eficiente, 

da sociedade. 

 

 

1.2 Objetivos  

 

 

Estudar a possibilidade da utilização da Geração Distribuída de energia elétrica, no 

lado de baixa tensão (secundário) da rede subterrânea reticulada de distribuição de energia 

elétrica, de modo que:  

 necessite de intervenção humana mínima (automatismo), seguindo a filosofia de 

Redes Inteligentes,  

 mantenha ou aumente os níveis atuais de segurança pessoal dos operadores.  

 

Este trabalho pretende trazer como contribuição ao setor o desenvolvimento da 

metodologia que compatibilize a geração fotovoltaica exportadora com as redes reticuladas e 

criar um simulador específico para representar uma subestação de reticulado spot completa, 

com base em dados elétricos reais, para demonstrar a viabilidade técnica da aplicação desta 

metodologia. 

Analisar a validade da aplicabilidade da metodologia para outras redes reticuladas. 

Especificamente, verificar a possibilidade da inserção de geração fotovoltaica em 

baixa tensão em áreas atendidas por redes reticuladas. 
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1.3 Hipóteses de Trabalho 

 

 

Em trabalho anterior foi discutida a viabilidade de tecnologias de monitoramento nos 

sistemas de média e alta tensão e o uso de equipamentos existentes, em especial o protetor de 

redes, como plataforma para se agregar inteligência à rede e capacidade de monitoramento e, 

daí, se obter mais conhecimento sobre o funcionamento da rede de distribuição (BARRETO, 

2010). Enquanto aquela proposta continua válida e pertinente, o desafio de compatibilizar a 

geração distribuída com as redes reticuladas requer uma extensão e aprofundamento daquele 

conceito.  

Além de embarcar inteligência para podermos monitorar e controlar à distância o 

protetor de rede sem, no entanto, alterar a função operacional do equipamento, propõe-se aqui 

a modificação das características funcionais de um equipamento de proteção. Este objetivo 

passa por entender profundamente a função dos protetores de rede e o contexto em que atua 

para, depois, criar uma alternativa de comportamento que nos permita manter os padrões de 

segurança para o qual o equipamento foi concebido e, ao mesmo tempo, torná-lo compatível 

com o novo contexto que se apresenta com a inserção da GD. 

O problema a ser resolvido é que o protetor exerce suas funções baseando-se apenas 

nos parâmetros elétricos dos barramentos ligados a ele, o que bastou até hoje, mas que agora o 

impede de diferenciar uma falta genuína de uma corrente reversa proveniente de geração do 

lado do cliente.  

Para delinear a metodologia, partiu-se da hipótese de que, se o protetor pudesse contar 

com informações acerca do fluxo de potência nos protetores vizinhos, talvez fosse possível 

para o protetor distinguir entre uma falta real e a GD. O modus operandi do protetor passaria 

do de um condutor em série para um condutor em paralelo (com outros protetores). Acredita-

se então que a própria posição do protetor de redes no sistema reticulado, representando um 

nó de ligação entre duas malhas, possa ser a solução do problema. Na figura 1.3.1, a seguir, 

ilustramos o conceito. 
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Figura 1.3.1: Fluxo de potência entre as malhas de baixa e de média tensão distribuído proporcionalmente pelos 

protetores da subestação (setas vermelhas indicam fluxos de potência). 

 

 

A aparente impossibilidade de alterar seu comportamento isoladamente sem perdas 

significativas das características de proteção pode ser resolvida pelo trabalho em conjunto 

com outros protetores vizinhos. Desta forma, estaríamos adicionando parâmetros globais de 

funcionamento, com enfoque nas duas malhas que são ligadas por esses protetores: a de média 

e a de baixa tensão. Isto sem prejuízo à segurança proporcionada pelos protetores atualmente, 

pois estes passariam a poder diferenciar um fluxo global de potência entre as malhas de um 

fluxo individual que indica uma falha localizada. Isto seria factível se o protetor tivesse acesso 

à informação da grandeza do fluxo de potência do protetor ao lado, desde que este outro 

protetor fosse alimentado por outro circuito de média tensão. 

Um fluxo de potência partindo do barramento de baixa tensão, ao qual todos os 

protetores estão ligados, para o lado primário, quando visto pelo protetor individualmente 

teria que ser interpretado como uma falta, mas se o protetor soubesse que o fluxo também 

estaria passando pelo protetor vizinho, abre-se a possibilidade deste fluxo ser interpretado 

como uma condição normal, oriunda de geração no lado de baixa tensão. 

Em casos de falta do alimentador primário (faltas de baixa ou alta impedância) ou do 

próprio transformador conectado ao protetor, o que ocorreria seria um fluxo de potência 

invertido em relação aos protetores ligados em outros alimentadores, ou seja, no protetor do 
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circuito em falha a corrente seria reversa, alimentando o curto nos cabos ou, no caso de falta 

de alta impedância, alimentando a corrente de magnetização do secundário transformador 

enquanto os outros protetores estariam alimentando a carga no barramento (como antes da 

ocorrência) somada ao fluxo que alimenta a falha, até que o protetor em questão desconecte as 

malhas. 

A exceção à situação que acabamos de descrever ocorreria quando a GD fosse grande 

o suficiente para alimentar as cargas (anteriores à ocorrência) e também a falha. Neste caso, 

no entanto, a corrente do protetor do circuito em falha seria inequivocamente diferenciada da 

dos outros em magnitude, sendo assim possível identificar o problema e proceder à 

desconexão do barramento.  

Tecnicamente, os protetores e seus respectivos transformadores estariam aptos a 

suportar uma corrente reversa igual às suas correntes diretas nominais por tempo 

indeterminado assim, numa subestação de reticulado exclusivo com transformadores de 

1000VA nominais, este valor de 1000VA seria o limite técnico de transferência de potência 

de GD para a malha de média tensão (considerando um único circuito ligado). Porém, caso 

restasse apenas um circuito (protetor+transformador), este não poderia contar com informação 

dos vizinhos e deveria abrir o circuito em caso de corrente reversa, como acontece hoje, por 

ser a condição mais segura.  

Para orquestrar este funcionamento conjunto, se faz necessária uma entidade 

hierarquicamente superior. Tal entidade pode ser representada por um novo equipamento em 

separado ou por um programa de computador alojado dentro dos próprios protetores, em seus 

firmwares, sendo que uma cada dessas opções pode apresentar vantagens e desvantagens 

quando observados os aspectos técnicos ou econômicos. 

 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

 

Este trabalho está dividido em 6 partes, sendo que, na primeira parte, são encontrados 

a  introdução, a justificativa, os objetivos principais da tese e uma breve revisão bibliográfica 

de trabalhos relacionados ao tema proposto.  

Na segunda parte realizou-se um resumo dos principais tópicos da teoria de operação 

do sistema reticulado, da Geração Distribuída, da Geração Fotovoltaica e do marco legal 
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pertinente (leis, normas, certificações etc), necessários à compreensão deste trabalho.  

A terceira parte é dedicada à apresentação das hipóteses de trabalho que norteiam as 

fases do estudo e da seleção de materiais e métodos para concluir as fases seguintes.  

No capítulo 4 são relatados os procedimentos para a aquisição de dados na subestação 

de reticulado exclusivo de Brasília, na subestação do Instituto de Energia e Ambiente da USP 

e nas instalações geradoras fotovoltaicas no mesmo instituto. A seguir, é descrito o processo 

de validação dos dados aquisitados e sua conformação às necessidades do estudo. 

O capítulo 5 apresenta os resultados com a avaliação do impacto da GD na operação 

de uma subestação de reticulado exclusivo, simulada por programa. Os parâmetros relevantes 

para a metodologia são levantados e é apresentado o fluxograma do comportamento atual dos 

protetores e da metodologia proposta. Os resultados das simulações são apresentados e 

comentados. Também são apresentadas as conclusões obtidas nas simulações realizadas.  

O capítulo 6 apresentará as conclusões finais, as limitações da pesquisa e as possíveis 

atividades futuras desta linha de pesquisa. 

O programa fonte do simulador utilizado nas simulações é disponibilizado nos anexos. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

2.1 Origem do Protetor de Redes do Sistema Reticulado 

 

 
Segundo o Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), a primeira rede 

reticulada de baixa tensão em corrente alternada de que se tem notícia foi instalada na cidade 

de Memphis (Estado do Tennessee, Estados Unidos), por volta de 1907. Alimentadores 

primários chegavam através de valas até os transformadores que eram interligados numa 

malha de cabos de baixa tensão protegida por fusíveis. Na cidade de Seattle (Estado de 

Washington, EUA), em 1921, foram executados melhoramentos naquele sistema básico pela 

conexão dos terminais do secundário dos transformadores aos cabos rígidos da malha, 

passando por protetores de rede (Network Protectors) que desarmariam automaticamente se 

houvesse fluxo reverso de potência (alimentação pelo secundário). Este comportamento 

considera que o fluxo reverso significa uma falha no alimentador ligado ao respectivo protetor 

de redes, que deve abrir imediatamente.  

Inicialmente, os protetores tinham que ser rearmados manualmente a cada ocorrência 

mas, em abril de 1922, entrou em serviço a primeira rede reticulada na qual os protetores de 

rede funcionavam de forma automática, na cidade de Nova Iorque (KEHOE, 1924).  

A topologia de distribuição subterrânea reticulada de baixa tensão existe no Brasil 

desde 1930, trazida pela empresa Light. A justificativa para adoção desta topologia era o 

adensamento de cargas e busca por mais confiabilidade.  

Quando se fala da topologia de distribuição reticulada, a referência à alta 

confiabilidade é implícita (SETTEMBRINI,1991) e a importância disso para as empresas 

concessionárias advém das características particulares da energia elétrica como produto. A 

energia elétrica só é produzida se é consumida, portanto, em sistemas de maior confiabilidade 

os consumidores estarão consumindo durante mais tempo. Desligamentos significam perda de 

faturamento.  

O sistema reticulado é projetado para suportar a perda de alimentadores de média 

tensão sem interrupção no fornecimento de energia para os consumidores ligados à rede de 

baixa tensão. Quando ocorre a perda de alimentador diz-se que a subestação está operando em 

“contingência”. Neste modo de operação, um número menor de transformadores tem que 
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arcar com a carga, sendo implícita então uma reserva de capacidade de transformação que é 

mais facilmente entendida quando estudamos uma subestação de reticulado exclusivo (Figura 

2.1.1 ), já que no reticulado em malha (Figura 2.1.2 ), apesar dos fatores de reserva de 

capacidade serem os mesmos, o número de variáveis a serem consideradas é maior.  

Pode-se verificar na figura 2.1.1, que o desligamento de até dois alimentadores não 

causariam a interrupção do fornecimento para os consumidores (baixa tensão), porém, neste 

caso, apenas um transformador arcaria com toda a carga da subestação. Na prática, há um 

dimensionamento dos transformadores e respectivos protetores de rede para que cada um 

suporte a carga total durante um período de tempo curto, em geral de 2 a 4 horas, com 

sobrecarga de 50% (150% da nominal).  

 

 

Figura 2.1.1: Diagrama esquemático unifilar de um sistema reticulado exclusivo (spot network) de distribuição, 

em Subestações de Baixa Tensão de 3 transformadores cada.  

 

 

Do lado da rede de baixa tensão, a configuração pode ser de reticulado exclusivo ou 

em malha. Na configuração reticulado exclusivo, mostrada na figura 2.1.1 (conhecida também 

pelo termo em inglês Spot-Network ), cada subestação atende a demanda de uma pequena rede 

(em geral um único consumidor local com grande densidade de carga, como um edifício ou 

um centro de compras), enquanto na topologia em malha, mostrada na figura 2.1.2 (conhecida 
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também por grid network ou apenas network, do inglês), as subestações fornecem energia 

para uma malha de baixa tensão na qual estão ligados os consumidores.  

 

 

 

Figura 2.1.2: Diagrama esquemático unifilar de um sistema reticulado em malha (grid network) de distribuição, 

cada Subestação de Baixa Tensão normalmente possui apenas um transformador. 

 

 

As subestações de reticulado exclusivo foram criadas a partir da observação de que um 

ponto de demanda muito elevado ligado ao reticulado em malha causava fluxos de potência 

muito grande para aquele ponto e desestabilizava os parâmetros elétricos dos usuários no 

entorno (flutuações de tensão, principalmente). No Brasil, temos notícia de subestações de 

reticulado exclusivo de até 12MVA, certamente um consumidor deste porte não poderia ser 

atendido pelo reticulado em malha adequadamente.  
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2.1.1 Operação do Protetor de Redes (Network Protector) 

 

 

 

Dentre os equipamentos que compõem o sistema de distribuição reticulado (figuras 

2.1.1 e 2.1.2 anteriores) encontra-se o Protetor de Rede. Um protetor de rede é composto 

principalmente por uma parte comutadora de potência e um controlador, chamado de “relé”. 

Este Protetor de Rede funciona basicamente como um religador de baixa tensão com 

comutação automática, comandado pelo seu relé. Esse controlador ou relé é de uso específico 

dos protetores de rede, e é responsável por perceber e avaliar os parâmetros que levam o 

protetor a fechar ou abrir seus contatos de potência: os níveis de tensões, a diferença de 

ângulo de fase entre barramentos e o fluxo reverso de potência (do lado do cliente para o lado 

da concessionária) que passa através dos protetores.  

Quanto à sua geração, podemos categorizar estes relés em três tipos: o eletromecânico 

(o mais antigo), o de estado sólido e o microprocessado (IEEE, 2005). O relé de estado sólido 

foi apenas a transposição das características de funcionamento do eletromecânico para 

circuitos compostos por componentes eletrônicos e foi logo substituído pelo tipo 

microprocessado. Neste trabalho, referiremos-nos apenas aos eletromecânicos, que englobam 

os de estado sólido conceitualmente, e os microprocessados. 

Os protetores de rede têm seu funcionamento automático baseado neste sensoriamento 

contínuo das variáveis elétricas do reticulado (tensão, corrente, faseamento, sentido do fluxo 

de potência) ao qual estão ligados, comutando a sua parte de potência nas condições pré-

programadas (ou “ajustadas” no caso dos eletromecânicos), para conectar ou desconectar o 

respectivo transformador à rede de baixa tensão.  

Os princípios de funcionamento desses protetores são os mesmos desde sua origem, já 

que as condições de operação do sistema reticulado também não mudaram, porém, quando 

comparados aos primeiros protetores, os atuais têm parâmetros de abertura e fechamento mais 

precisos, programações mais versáteis e reagem a uma variedade maior de situações, 

aumentando sua capacidade de corrente e tensão (IEEE, 2002). Com os relés 

microprocessados veio a possibilidade de comunicação com o protetor, monitoramento de sua 

operação, bem como a sua parametrização, remotamente. No Brasil e no exterior, existem 

fabricantes de relés microprocessados, acopláveis aos protetores de rede antigos (fabricados 

pela Westinghouse e GE) e aos modelos mais modernos (fabricados pela Richards e Cutler-

Hammer), substituindo os relés eletromecânicos ou os microprocessados de gerações 



30 

 

anteriores, servindo para a modernização do equipamento, prolongando sua vida útil e 

agregando novas funções e maior precisão.  

A norma “IEEE Standard Requirements for Secondary Network Protectors” (IEEE 

Std C57.12.44, 2005) especifica os requisitos de funcionamento dos protetores de rede. Esta 

norma trata basicamente do desempenho e comportamento elétrico, mecânico e de segurança, 

que os protetores devem satisfazer. O Brasil não dispõe de uma norma para este equipamento. 

Os protetores de rede são conectados aos barramentos trifásicos de baixa tensão dos 

transformadores e ao barramento trifásico de baixa tensão que atende aos consumidores. 

Contém contatos de potência trifásicos que conectam ou desconectam o secundário do 

transformador ao barramento de baixa tensão do lado dos clientes. Diz-se que o protetor 

“abriu” quando este desconecta o transformador do barramento de baixa tensão e que o 

protetor “fechou” quando este o conecta. 

O seu modo de operação pode ser dividido basicamente entre abertura e religamento 

automático dos contatos de potência. Estas operações são assim descritas: 

 

 

Operação de Abertura dos Contatos de Potência: os contatos de potência do 

protetor de rede devem abrir automaticamente caso o fluxo de potência seja da rede 

de baixa tensão para o transformador. Terá de operar em falhas do circuito 

primário e também do transformador ao qual está ligado. Também deverá atuar no 

caso de corrente reversa de magnetização do transformador via enrolamentos de 

baixa tensão (surge potência reversa com corrente de 3º harmônico), onde não 

haveria uma falha do sistema elétrico. Pode ter ajustes opcionais de: a) tempo de 

retardo de operação para casos específicos de variações cíclicas do fluxo de 

potência, também conhecidas como pumping; b) ângulo de operação em potência 

não reversa, mas que denota falha no primário, situação descrita como 

característica Watt-Var (ocorre no uso do sistema com cargas especiais, com 

fatores de potência diversos). 

Traduzido da norma IEEE Std. C57.12.44, 2005 

 

Operação de Fechamento dos Contatos de Potência: o protetor de rede deverá 

fechar seus contatos de potência automaticamente, para garantir que um fluxo de 

potência ativa ou reativa seja mantido no sentido do transformador para a rede de 

baixa tensão. Para tanto, deve verificar condições de diferença de tensão e fase 

entre as tensões trifásicas da rede e do transformador (tensão eficaz do 

transformador ligeiramente superior à da rede e diferença de fase situada entre 

+85º e -15º , tendo como referência a tensão da rede).  

Traduzido da norma IEEE Std. C57.12.44, 2005 

 

O procedimento de fechamento dos contatos é iniciado quando a tensão de secundário 

do transformador é de 0,6V a 2V superior à do barramento de baixa tensão e diferença de fase 

entre essas tensões na faixa entre +85º e -15º. Os valores são selecionados de modo a garantir 

que, no momento seguinte ao fechamento, a energia flua da concessionária para o lado cliente.  
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No caso especial conhecido como de Rede Morta, quando o barramento de baixa 

tensão não está alimentado inicialmente (após um blecaute por exemplo), a norma diz que: 

 
The protector shall close when there is no network voltage and the transformer side 

voltage is greater than 80% of rated voltage. 

(O protetor deverá fechar quando não existir tensão de rede e a tensão do lado do 

transformador for maior que 80% da tensão nominal.)  

Norma IEEE Std. C57.12.44, 2005 

 

 

No entanto, nos relés microprocessados este comportamento pode ser programado 

para fechar ou não, de acordo com a carga esperada neste barramento. No caso de subestação 

tipo reticulado exclusivo (Spot) um conjunto protetor/transformador deve suportar a carga 

sozinho, neste caso o relé é programado para fechar com rede morta. Já no caso de subestação 

de rede em malha (Grid), a carga é muito superior à capacidade de um único 

transformador/protetor e o primeiro protetor que tentasse energizar a malha sofreria danos por 

sobrecarga. Nestes casos, o relé é programado para não fechar automaticamente e algum 

esquema de segregação de cargas deve ser implementado antes do religamento.  

Nos dois casos, opcionalmente, o protetor pode permanecer fechado quando acontece 

um blecaute (comportamento programável nos relés microprocessados e padrão nos 

eletromecânicos). Assim, no retorno do fornecimento de média tensão, a barra de baixa tensão 

será alimentada por todos os protetores que estavam fechados antes do evento.  

A seguir, são apresentados os diagramas angulares de condições de fechamento, 

figuras 2.1.3 e 2.1.4, que ilustram os conceitos comentados:  
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Figura 2.1.3: Diagrama angular do esquema “Curva de Fechamento Reta”, com as condições de fechamento do 

protetor. área amarela, ampliável até a área cinza. Fonte: Adaptado de EATON (2010). 

 

 

Na figura anterior (2.1.3), a região “de fechamento” é a indicada pela cor amarela, 

extensível pela área de cor cinza. Nos relés microprocessados, a região cinza é programável 

em valores discretos em graus. Essa figura representa o esquema de fechamento “Curva de 

Fechamento Reta”, que é a que ocorre nos protetores com relés eletromecânicos e é 

mimetizada pelos relés microprocessados para compatibilidade, quando os dois tipos são 

instalados numa mesma subestação.  

Os círculos concêntricos, cruzando o eixo de zero grau, indicam a diferença de tensão 

do transformador para a barra dos clientes em que se deseja que o protetor feche quando em 

fase (a linha mestra pode se mover para a direita e para a esquerda, mantendo a inclinação de 

7,5 graus). Essa diferença de tensão é obtida vetorialmente, comparando os vetores de fase 

(fasores) das duas tensões. Nos setores que trabalham com protetores de rede no Brasil, esse 

valor vetorial é conhecido como Vfasor ou simplesmente Vf (nos textos em inglês: Vphasor e 

Vph). 

O eixo de zero grau representa a referência, que é a fase da tensão do barramento do 
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lado dos clientes (fase-terra).  

A figura 2.1.4, a seguir, representa o esquema de fechamento “Curva de Fechamento 

Circular” que se aplica apenas aos relés microprocessados que, por identificarem os 

parâmetros elétricos na forma digital, permitem selecionar separadamente a diferença de 

tensão entre o transformador e o barramento, o limite anterior da diferença de fase (entre -25º 

e +5 º) e o limite posterior (entre +60º e +90 º). Dessa forma, a Linha Mestra se torna um setor 

do círculo que representa o valor de Vf expresso em volts, ao contrário da Curva Reta, onde a 

ponta do fasor excursiona pela linha mestra, aumentando o valor de tensão à medida que o 

ângulo de defasagem cresce.  

A(s) condição(ões) de fechamento deve(m) permanecer durante algum tempo antes de 

se iniciar o procedimento de fechamento do protetor. Esse tempo é programável em alguns 

relés e fixo em outros; em EATON (2010), por exemplo, é informado que qualquer condição 

de fechamento deve existir por 500ms antes do comando de fechamento ocorrer. 

 

 

 

Figura 2.1.4: Diagrama angular do esquema “Curva de Fechamento Circular”com as condições de fechamento 

do protetor. área amarela, ampliável até as áreas cinzas. Fonte: Adaptado de EATON (2010). 
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Quanto às condições que dão início ao procedimento de abertura do protetor, são 

relacionadas à corrente reversa (fluindo do barramento de baixa tensão para o secundário do 

transformador abaixador).  

Com exceção da geração do lado do cliente, da qual trataremos mais tarde, o fluxo 

reverso de potência acontece em caso de falha do transformador associado àquele protetor 

(caso menos comum e de danos quase sempre catastróficos) ou em um alimentador primário 

de média tensão. Os outros protetores ligados ao mesmo barramento de baixa tensão 

continuarão alimentando esse barramento e o transformador do circuito em falha passará a 

levar energia para o lado de média tensão (do secundário para o primário). Isso pode 

alimentar uma linha em curto, danificando equipamentos na subestação ou alimentar uma 

linha aberta que se acreditaria estar desenergizada. Esse último caso, apesar de menos danoso 

para o equipamento, colocaria em risco a vida do pessoal de manutenção que estaria 

procurando pela falha ou da população próxima ao local da pane. O caso da alimentação 

primária aberta é detectado pela corrente que flui do barramento de baixa tensão para o 

enrolamento secundário do transformador (em vazio, apenas VAR). 

Como exemplo, na figura 2.1.5, vemos a ilustração de uma falha num alimentador de 

média tensão de um sistema reticulado exclusivo (Spot) de três alimentadores. A contribuição 

dos outros dois alimentadores para a falha através da transformação e do barramento de baixa 

tensão é indicada pelas setas. A ilustração mostra o caso de um curto-circuito, ficando 

evidente a importância da pronta atuação dos protetores de rede. Se a falha demonstrada fosse 

de alta impedância (circuito aberto) no mesmo alimentador do exemplo, ainda assim haveria a 

abertura dos protetores (devido à corrente reversa que fluiria pelos enrolamentos secundários 

do respectivo transformador) evitando que a linha de média tensão aberta ficasse energizada.  
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Figura 2.1.5 - Diagrama esquemático de uma falha de fornecimento (curto-circuito) e os fluxos de potência 

decorrentes. Fonte: Elaborado pelo autor, 2014 

 

 

Na figura 2.1.6, a seguir, pode-se observar um protetor de redes do fabricante General 

Electric (GE), com indicação da localização dos contatos de potência e do relé. Nesta 

imagem, o protetor está equipado com um relé eletromecânico, onde um contato pendular 

“flutua” entre os contatos de abertura e fechamento, sujeito às forças de várias bobinas que, 

por sua vez, estão sujeitas às tensões elétricas dos barramentos e às correntes dos 

transformadores de correntes (TCs). 
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Figura 2.1.6: Protetor de Redes General Electric modelo MG9 de 1200A@380V, instalado em 1970 na 

Companhia Energética de Brasília. Fonte: foto cedida por João Carlos dos Santos, gerente CEB do P&D1616. 

2009 CEB/USP. 

 

 

A unidade de comando, (o relé) eletromecânico, pode ser substituída por unidades 

inteligentes (IED, Intelligent Electronic Device), em um processo de revitalização conhecido 

como Retrofit. Hoje em dia, esses novos relés são microprocessados e podem trazer novas 

funções embarcadas com ajustes através de parâmetros digitais escalares e facilidades de 

comunicação, permitindo o controle e monitoramento remotos. Além disso, neste caso dos 

relés microprocessados, o seu comportamento é estipulado por um programa computacional 

que é gravado em memória não volátil por ocasião de sua fabricação.  

Esta “inteligência” pode ser atualizada ou expandida gravando-se outro programa em 

sua memória com os novos comportamentos. Este programa que interage diretamente com os 

componentes eletrônicos do equipamento e estabelece o seu comportamento é chamado de 

firmware (parte firme); uma referência à sua posição organizacional intermediária entre o 

hardware (matéria dura, componentes físicos) e o software (parte abstrata). Em suma, pode-se 
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dotar esses Relés microprocessados de novos comportamentos, limitados apenas pelos 

recursos do seu hardware (características e número de suas portas de comunicação, suas 

entradas e saídas, memória de programa e de massa, etc. ).  

Poucos fabricantes, no entanto, possibilitam a comunicação com seus equipamentos 

por meio de algum protocolo aberto, a maioria possui um sistema proprietário de 

comunicação (o protocolo em si ou o sinal físico que o transporta) embutido em seus 

protetores, o que dificulta a parametrização dinâmica, que seria um dos caminhos a serem 

percorridos neste estudo. Nenhum deles possibilita o acesso ao firmware de seus produtos, 

obviamente devido a questões de competitividade de sua engenharia. 

Quanto aos níveis de corrente reversa tolerável pelos Protetores, do cliente para a rede, 

nos modelos com relés eletromecânicos este limite é calibrado em bancada e depende do 

padrão da concessionária. Como exemplo, informa-se que em São Paulo (AES Eletropaulo) o 

valor típico é de 7 amperes enquanto que em Brasília (CEB) é de 15 amperes. Nos modelos 

mais modernos, microprocessados, os relés podem ser programados em modos de operação e 

ajustados limites de corrente reversa para cada modo. Existe também a possibilidade de 

programação em dois níveis de corrente reversa, sendo o primeiro nível temporizado e o 

segundo instantâneo, como acontece em Brasília, onde é tolerado um fluxo reverso de 7 

amperes por 10 segundos antes de efetuar a abertura mas, se uma corrente reversa maior que 

15 amperes passa pela barra a abertura é instantânea. Esses valores são programáveis e os 

limites dependem do fabricante, valores limites encontrados no mercado encontram-se em até 

300 segundos para o atraso e até 0,5% da corrente nominal dos transformadores de corrente 

(TC) para o modo temporizado (chamado Sensitive trip function). Para a abertura instantânea 

o limite é de 250% da corrente nominal do transformador (EATON, 2010). 

No entanto, pela norma citada, os limites de corrente são expressos apenas para a 

corrente de abertura instantânea, devendo haver a possibilidade de ajustar este limite entre 

50% e 200% da corrente nominal do TC. O limite para a abertura temporizada não está 

expresso, mas é mencionado, no entanto, que o protetor deve ser capaz de perceber e abrir 

apenas com a corrente reversa de magnetização do transformador de potência. 

A seguir, são apresentados os diagramas angulares de condições de abertura, nas 

figuras 2.1.6 e 2.1.7, que ilustram o sentido da potência por meio de diagramas angulares. 

Para corrente reversa, os relés são calibrados com corrente defasadas de 180 graus da tensão 

do barramento do cliente, que é o fasor de referência.  
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Figura 2.1.7: Diagrama angular do esquema “Curva de Abertura Reta”, com as condições de abertura do protetor 

(área amarela). Fonte: Adaptado de EATON (2010). 

 

 

Como nas curvas de fechamento, aqui também encontramos dois esquemas de 

abertura: o de Curva de Abertura Reta, na figura 2.1.7, e o Circular, na figura 2.1.8. O 

primeiro atende à compatibilidade com os relés eletromecânicos e o segundo é aplicado pelos 

relés microprocessados, que conhecem os parâmetros separadamente. Assim, a distância entre 

o centro do gráfico e a curva representa o valor da corrente reversa. 
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Figura 2.1.8: Diagrama angular do esquema “Curva de Abertura Circular”, com as condições de abertura do 

protetor (área amarela). Fonte: Adaptado de EATON (2010). 

 

 

Finalmente, cabe ressaltar que a norma fala em “potência líquida trifásica”, porém, há 

por parte dos fabricantes diferenças estabelecidas de comportamentos de seus relés na 

medição da corrente reversa para a abertura do protetor. Entendemos que potência liquida 

trifásica implica na somatória das potências das três fases, mas há a interpretação de que o 

fluxo de corrente reversa por apenas uma das fases deva levar à abertura do protetor.  

 

 

2.2 A Geração Distribuída 

 

 

Devido ao fato de o termo Geração Distribuída contribuir para delimitar o escopo 

deste estudo, convém defini-lo apropriadamente. Porém, não se encontra ainda uma definição 

consensualmente aceita nos meios acadêmicos, o que pode significar que exista uma transição 

conceitual do tema, comentada mais adiante.  
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Quanto à nomenclatura, apesar do termo Geração Distribuída ter se tornado bastante 

difundido e aceito no Brasil, existem outras denominações encontradas na literatura que, de 

certa forma se equivalem em nomear sistemas de geração próximas do consumidor, ou 

mesmo dentro de suas premissas, sem que exprimam implicitamente ideias de exportação de 

energia, uso local desta ou sua finalidade, potência, etc. Como exemplo, podemos citar alguns 

desses termos: geração pulverizada, decentralized generation, decentralized energy, 

distributed energy, distributed energy resources, micropower, microgeneration, dispersed 

generation, embedded generation e on-site generation. Esses termos não são sempre 

sinônimos e devem ser entendidos em um contexto local ou no ambiente legal a que o texto se 

situa.  

Por vezes, alguns desses termos se referem a um caso particular de GD, pela 

tecnologia utilizada ou pela potência do empreendimento, ou se imbuem de limites legais 

locais. Como exemplo, temos o termo micropower que na Europa significa geração 

distribuída de pequena escala (implica exportação de energia excedente) e nos Estados Unidos 

se refere à geração própria de energia, comumente utilizada nos data-centers (não visa e nem 

é desejável a exportação de energia). 

Quanto ao conceito, primeiramente afirmamos que a geração tida como centralizada, 

existente nos sistemas elétricos tradicionais, não representa o oposto da geração distribuída. 

Quando se observa o sistema de geração de energia do Brasil, por exemplo, encontramos as 

unidades geradoras distribuídas pelo território, e não concentradas em uma única unidade 

geradora ou em uma reduzida área geográfica. No outro extremo, não esperamos encontrar 

cada unidade consumidora gerando sua própria energia elétrica para, só então, classificá-los 

como sistemas de Geração Distribuída.  

Até a década de 1940, a geração de energia elétrica no Brasil era bem mais 

descentralizada do que é hoje, baseando-se em pequenas centrais hidrelétricas que 

alimentavam os seus arredores ou, quando muito, alguns municípios vizinhos; ou seja, 

estavam próximas dos centros consumidores. Naquela época não havia interligação entre 

essas centrais e também não se transportava a energia a longas distâncias e, portanto, o que 

parecia ser um sistema com a geração distribuída era na realidade um número de sistemas 

isolados de proporções maiores.  

Hoje, o Sistema Interligado Nacional (SIN) interliga as usinas, desde as pequenas 

centrais hidrelétricas até as maiores, num único bloco que é visto pelas distribuidoras como 

um gerador único e é devido a esta característica que o sistema é tido como centralizado.  

A tendência mundial dos últimos anos tem sido a de buscar maiores margens de 
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segurança na operação do sistema, especialmente em horários de pico de demanda, por meio 

da descentralização do parque gerador. O Brasil, seguindo essa tendência, vem buscando 

diversificar e descentralizar sua matriz elétrica desde a década de 1990, quando houve a 

reforma do setor elétrico. Primeiramente, com incentivos às pequenas centrais hidrelétricas 

(PCHs) e depois às novas tecnologias como termelétricas mais versáteis (incluindo biomassa) 

e a energia eólica. Porém, mais do que uma volta ao modelo da década de 1940, o que se 

busca é um reforço na quantidade de energia gerada, para que isto não se torne um entrave ao 

crescimento do país, e o aumento da segurança do sistema pela menor necessidade de 

transporte de grandes blocos de energia por longas distâncias. Como mencionado 

anteriormente, este último aspecto, além de melhorar a estabilidade do sistema também reduz 

proporcionalmente as perdas nesse transporte. 

Portanto, todos os consumidores que estão ligados a este grande sistema fazem parte 

dele e são abastecidos por esta entidade única, o SIN, e todos os consumidores que não fazem 

parte deste sistema são considerados sistemas isolados, mas não são classificados como 

geração distribuída. 

Percebe-se que classificar um gerador como GD requer um tipo de graduação 

intermediária envolvendo parâmetros técnicos, sociais e geográficos. Existem estudos sobre a 

definição adequada de GD (ACKERMANN, ANDERSSON E SÖDER, 2001, EL-

KHATTAM e SALAMA, 2004, LORA E HADDAD, 2006 ), e estudos que fazem 

levantamentos de outros estudos, como o de Severino (2008), no qual aponta essa falta de 

consistência relatando 23 definições, de origens diversas, que se utilizam de parâmetros 

diferentes e em graus diferentes. Os parâmetros isolados por ele são o propósito da geração; a 

localização no sistema; a especificação da potência; a área de entrega da energia gerada; a 

tecnologia; o impacto ambiental; o modo de operação; a propriedade do gerador e o nível de 

penetração.  

Naquele trabalho de Severino, o parâmetro “localização” da GD é o único aspecto 

incorporado a todas as 23 definições, o que denota a sua relevância quando se pretende 

diferenciar a GD das outras gerações. A seguir, na figura 2.2.1, apresentamos um 

organograma que esclarece essa classificação quanto à localização da GD.  
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Figura 2.2.1: Organograma detalhando as possibilidades do parâmetro “localização” nas definições de GD. 

Fonte: Severino (2008). 

 

 

Conclui-se que o aspecto localização seja preponderante para definir o que é GD. 

Observa-se, pela figura anterior, que Severino, assim como os outros autores citados que   

estudaram a definição de GD, considera um sistema isolado como uma geração distribuída, 

com o que discordamos parcialmente, pois no caso de fonte única, aquele seria um sistema 

isolado com geração centralizada. Na visão deste trabalho, contrastando com o modelo 

existente no início da história do sistema elétrico brasileiro de sistemas isolados com um 

gerador apenas, a GD moderna vem fazer parte de um sistema pré-existente, complexo e de 

grandes proporções, ao qual, se anexa para trazer os benefícios de sua energia adicional no 

ponto onde esta energia representaria um alívio ao sistema de transmissão, principalmente, e à 

distribuição. Aparentemente, esta mudança de paradigma é o que causa, em parte, as 

diferenças de definição, pois uma concessionária de distribuição tem uma visão diversa do 

que seja GD definido por uma empresa de transmissão e ambas irão publicar essa visão 

particular ao elaborarem suas normas internas. O mesmo pode se dizer de órgãos 

representativos de setores da atividade de fornecimento de energia, como associações de 

empresas distribuidoras, por exemplo, que tenderão a classificar GD à maneira de seus 

associados.  

Revendo os textos de cunho legal e normativo sobre o tema, o aspecto da potência é o 

que vem a seguir em importância. Nitidamente pela necessidade de clareza e precisão do 
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legislador, o fator quantitativo de potência se torna um divisor de águas de fácil entendimento, 

fiscalização e até de ajustes posteriores na norma. Um bom exemplo encontra-se na primeira 

legislação brasileira a mencionar a geração distribuída textualmente e de forma inequívoca, a 

lei n.° 10.848, regulamentada pelo Decreto n.° 5.163/2004 que, em seu artigo 14, define a GD 

apresentando os limites de capacidade instalada: 

 

 
Art. 14. Para os fins deste Decreto, considera-se geração distribuída a produção de 

energia elétrica proveniente de empreendimentos de agentes concessionários, 

permissionários ou autorizados, incluindo aqueles tratados pelo art. 8º da Lei nº 

9.074, de 1995, conectados diretamente no sistema elétrico de distribuição do 

comprador, exceto aquela proveniente de empreendimento: 

I - hidrelétrico com capacidade instalada superior a 30 MW; e II - termelétrico, 

inclusive de cogeração, com eficiência energética inferior a setenta e cinco por 

cento, conforme regulação da ANEEL, a ser estabelecida até dezembro de 2004. 

Parágrafo único. Os empreendimentos termelétricos que utilizem biomassa ou 

resíduos de processo como combustível não estarão limitados ao percentual de 

eficiência energética prevista no inciso II do caput. 

Decreto n.° 5.163/2004 (BRASIL, 2004). 

 

 

Observamos a localização (“conectados diretamente no sistema elétrico de 

distribuição do comprador”) e a referência à potência limite apenas para a modalidade 

hidráulica. Já nos empreendimentos termoelétricos optou-se por um quesito de eficiência 

mínima.  

Quanto a localização, este estudo aborda a GD que se encontra conectada ao 

barramento de baixa tensão, chamado lado secundário, da topologia de distribuição reticulado 

em malha (Grid) ou exclusivo (Spot), como mostrado na figura 2.2.2 a seguir. 
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Figura 2.2.2: Organograma detalhando a delimitação deste estudo quanto à localização da GD. Fonte: Adaptado 

de Severino (2008). 

 

 

Não obstante ainda termos um arcabouço legal e técnico em formação para a conexão 

de geradores diretamente às redes de distribuição em baixa tensão, geradores de pequena 

capacidade de geração serão conectados diretamente às redes de distribuição (baixa tensão), 

fornecendo energia em locais próximo aos pontos de consumo, aliviando as redes de 

transmissão de longa distância. Esse sistema proporciona economia em investimentos na 

transmissão e redução das perdas em todo o sistema, melhorando a estabilidade do serviço de 

fornecimento de energia elétrica localmente e mitigando riscos de planejamento.  

A geração distribuída (GD) não se vincula a uma tecnologia em especial e pode 

adaptar-se a diferentes usos ou aplicações de acordo com a disponibilidade local de insumos 

(renováveis, como sol, biomassa e lixo, ou não renováveis, como gás) e ao uso que se 

pretende dar ao sistema (geradores para emergência, para horário de pico, para autoconsumo 

ou para exportação de excedente). Além disso, como conclui Romagnoli (2005), para ter um 

mínimo de aceitação, a GD deve primeiro ser tecnicamente viável.  
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2.3 Marco Regulatório 

 

Apresentamos a seguir um breve levantamento cronológico do arcabouço legal e 

regulatório no que tange ao setor elétrico brasileiro, para contextualizar os desafios e 

benefícios que a inserção da GD, neste, trazem consigo. 

Em 1973, ainda durante o militarismo, o Estado impôs uma intervenção econômica no 

setor elétrico brasileiro sujeitando as empresas distribuidoras a um nivelamento das tarifas em 

âmbito nacional, objetivando o desenvolvimento de áreas remotas ou carentes. Com isso, 

garantiu-se uma remuneração mínima para as empresas, o que desestimulou esforços para 

aumentar a eficiência energética e/ou melhoria de índices de qualidade. 

A regulação do setor ainda era respaldada no Decreto nº 41.019 de 26/02/1957, que é a 

regulamentação do Código das Águas, criado em 1906 e convertido no Decreto nº 24.643, em 

10/07/1934. O Decreto nº 41.019 foi o principal pilar da normatização do setor elétrico até 

meados dos anos 1990 e ainda continua vigente. Os assuntos relacionados aos serviços de 

eletricidade ainda não contemplados na legislação recente buscam respaldo em suas 

disposições (FANTINI, 2009). 

Nos anos seguintes, o governo promoveu a estatização do setor, processo finalizado 

em 1978, com a venda da LIGHT para a ELETROBRÁS. Com o controle total sobre este 

setor vital para a economia, o governo manipulou as tarifas de eletricidade que passaram a ser 

instrumentos de combate à inflação. Este estrangulamento de ganhos impossibilitaram 

investimentos, tantos os essenciais (manutenção) como os de modernização das redes de 

distribuição. Houve o esgotamento desse modelo e estudos, como o Plano de Recuperação 

Setorial (PRS), em 1985, e a Revisão Institucional do Setor Elétrico (REVISE), finalizado em 

1988, indicavam a urgência da recuperação tarifária.  

É promulgada a Constituição de 1988 que, em seu artigo 21 inciso XII, define ser de 

competência da União “explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos 

cursos de água, em articulação com os estados onde se situam os potênciais 

hidroenergética”. 

Apenas em 1993, é extinta a equalização das tarifas de energia elétrica no Brasil. 

Iniciou-se um período de reformas que visavam a recuperação dos investimentos, depois de 

20 anos de imobilismo, e dos níveis das tarifas. Estabeleceram-se critérios tarifários para 

estimular a eficiência econômica ao mesmo tempo em que preservavam os direitos dos 
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consumidores (VINHAES, 1999).  

Mais adiante, em 1994, um fato econômico vem iniciar um vigoroso aumento do 

consumo de energia elétrica: o Plano Real (observado na figura 1.1). A melhoria da qualidade 

de vida dos brasileiros, decorrente do controle inflacionário, se refletiu nos gráficos de 

demanda nos anos seguintes, à medida que os brasileiros progrediam e criavam novos 

domicílios.  

A partir deste ponto percebe-se um movimento paulatino mas contínuo na direção da 

diversificação das fontes de geração de energia elétrica e abertura crescente para a produção 

independente. O arcabouço legal foi incorporando novos dispositivos para tornar a matriz 

elétrica de geração mais flexível e competitiva.  

Foi promulgada a lei nº 9.074, de 07/07/1995 que, entre outras providências, cria  a 

figura legal do Produtor Independente de Energia (PIE) e do Consumidor Livre (CL), 

possibilitando a eles o acesso aos sistemas elétricos; definiu os limites de potência para o 

aproveitamento dos potênciais hidráulicos e térmicos quanto à emissão de registro, 

autorização ou concessão, quando da exploração de serviço público ou privado; autorizou a 

constituição de consórcios com o objetivo de geração de energia elétrica para fins de serviço 

público e para produção independente, ou para as duas atividades associadas. Esta lei foi 

regulamentada no ano seguinte pelo decreto nº 2.003, em 10/09/1996, que discorre sobre a 

produção de energia elétrica por Produtores Independentes e também por Autoprodutores. 

Paralelamente, iniciou-se um processo de privatização das empresas do setor elétrico, 

mas não nos mesmos moldes de antes da estatização. Houve uma mudança de paradigma, 

promovendo-se a desverticalização das atividades do setor, com as empresas de geração, 

transmissão e distribuição sendo vendidas separadamente. O processo iniciou-se com a venda 

da ESCELSA, em julho de 1995, e se estenderia até 2006 (vide anexo 1). 

Além disso, a gestão dessas empresas pelo setor privado passaria a ser monitorada e 

regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), criada em dezembro de 1996 

pela Lei 9.427/1996 e vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). 

A chegada do setor privado não representou uma melhora generalizada e imediata no 

setor devido ao longo período anterior sem investimentos e porque a recém-criada ANEEL 

careceria de experiência e, principalmente, base legal para promover a almejada otimização 

de custos, eficiência energética e competitividade.  

Ainda em 1996, foi implantado o Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico 

Brasileiro (ReSEB), coordenado e implantado pelo MME. O trabalho foi realizado por um 

consórcio de consultores liderados pela empresa britânica Coopers&Lybrand. O Projeto 
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indicou a necessidade de preparação de um documento consolidado que estabelecesse os 

procedimentos de distribuição do setor elétrico nacional (LAMIN, 2010). Segundo Fantini 

(2009), este projeto ”teve papel fundamental na definição de um novo modelo para o setor 

elétrico brasileiro, com a indicação da necessidade de criação de novas entidades com 

atribuições específicas”. O relatório do projeto foi finalizado em dezembro de 1997. 

No Decreto Nº 2.335, de 06/10/1997 é regulamentada a constituição da ANEEL e em 

28/09/97, por meio da Portaria nº 349 do Ministro de Estado das Minas e Energia, é aprovado 

o Regimento Interno da ANEEL que a partir deste ato substitui o Departamento Nacional de 

Águas e Energia Elétrica (DNAEE), então extinto. 

Um dos efeitos do relatório do ReSEB, que recomendava que a geração fosse uma 

atividade competitiva, foi a lei nº 9.648, de 27/05/1998 que permitiu a reestruturação das 

Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobrás, inclusive das subsidiárias, e formou o 

Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE, transformado depois em Câmara de 

Compensação de Energia Elétrica - CCEE) e instituiu o Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS). Esta lei foi regulamentada pelo decreto nº 2.655, de julho de 1998.  

Com essas providências, o governo definiu inicialmente uma fase de transição até 

2006, durante a qual a geração passaria, gradualmente, de preços administrados para preços 

de mercado (MME,2001). 

A lei nº 9.991, de 24/07/2000 “dispõe sobre a realização de investimentos em Pesquisa 

e Desenvolvimento (P&D) e em Eficiência Energética por parte das empresas 

concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica” (BRASIL, 2000). 

Esta lei estabeleceu que “as concessionárias de geração e as empresas autorizadas à 

produção independente de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o 

montante mínimo de 1% de sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do 

setor elétrico”, mas isenta deste requisito “aquelas empresas que gerem energia 

exclusivamente a partir de instalações eólicas, solares, de biomassa, pequenas centrais 

hidrelétricas”.  

Mais tarde, pela lei 10438 de 26/04/2002, foi também isentada a cogeração 

qualificada. Esta lei discorre também sobre a expansão da oferta de energia elétrica, a 

universalização do serviço público de energia elétrica, a criação do Programa de Incentivo às 

Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) e a Conta de Desenvolvimento 

Energético (CDE), tendo sido regulamentada pelo decreto nº 4.541, de 23/12/2002. Visava o 

aumento da parcela de geração de energia dos PIE no SIN, favorecendo diretamente as fontes 

Eólicas, PCHs e Biomassa, inclusive admitindo a participação de fabricantes de equipamentos 
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de geração nas empresas classificadas como PIE, desde que houvesse um índice de 

nacionalização de equipamentos especificado. O programa “Luz para Todos” originou-se dos 

princípios imbuídos nesta lei, que é considerada um marco na universalização da energia 

elétrica no país. Cabe ressaltar ainda que, apesar desta lei não objetivar qualquer incentivo à 

GD, “há de se reconhecer que ele tornou-se um grande estímulo a experiências de 

desenvolvimento de fontes de GD de pequeno porte em diversas localidades do território 

nacional” (SEVERINO, 2009).  

Em 2004, como já mencionado em tópico anterior, temos a primeira referência à 

geração distribuída na legislação, no texto da lei nº 10.848, de 15/03/2004, que trata 

principalmente da comercialização de energia elétrica no país, revogando ou alterando vários 

dispositivos anteriores e criando o “Ambiente de Contratação Regulada” (ACR) e do 

“Ambiente de Contratação Livre” (ACL) e sujeitou à autorização da ANEEL a 

comercialização, eventual e temporária, pelo agente autoprodutor, dos seus excedentes de 

energia elétrica. Estabeleceu várias regras de garantias dos contratos de comercialização de 

energia e potência. O Decreto nº 5.163, que regulamentou esta lei, define mais precisamente o 

que o governo entendia como GD à época e estabelece um limite de compra dessas fontes em 

10% do montante de energia requerido pela distribuidora, que deveria ainda prever a 

aquisição de energia elétrica no mercado de curto prazo, repassando estes custos extras ao 

consumidor, em caso de atrasos ou indisponibilidade da unidade produtora. 

Paralelamente à promulgação das leis, a ANEEL expedia as suas resoluções 

normativas que regulavam as atividades do setor em maior detalhe, instruindo procedimentos 

e limite para o relacionamento entre os atores do sistema elétrico. Listamos a seguir as que 

julgamos relevantes para a GD. 

A Resolução Normativa nº 281, de 01/10/1999 foi a primeira resolução expedida pela 

ANEEL para regular as condições de contratação dos acessos aos sistemas de transmissão e 

distribuição, no tocante à conexão propriamente dita e ao uso do sistema.  

Em 2004, a Resolução Normativa da ANEEL nº 56, de 06/04/2004, estabeleceu os 

procedimentos para o acesso das centrais geradoras participantes do PROINFA aos sistemas 

elétricos de transmissão e de distribuição. Esta resolução vem sendo alterada 

concomitantemente às mudanças nas regras do próprio programa. 

Os procedimentos vinculados à redução das tarifas de uso dos sistemas elétricos de 

transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), para empreendimentos hidroelétricos e aqueles 

com fonte solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, com potência instalada menor ou 

igual a 30 MW foram tratados pela resolução normativa nº 77, de 18/08/2004, que 
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posteriormente, foi alterada pela resolução de nº 166, de 10/10/2005. 

Já as regras para a comercialização da energia elétrica, originária de GD, por 

distribuidoras que atuem no Sistema Interligado Nacional, foram estabelecidas pela resolução 

nº 167, de 10/10/2005. 

Em 2008, temos outro documento que foi fruto das recomendações do relatório do 

ReSEB, a resolução da ANEEL nº 345, de 16/12/2008, que lançou a primeira versão dos 

Procedimentos de Distribuição (PRODIST). Este conjunto de procedimentos visa normatizar 

os procedimentos de operação de todas as distribuidoras no nível nacional e está dividido em 

8 módulos, a saber: 1) Introdução; 2) Planejamento da Expansão do Sistema de Distribuição; 

3) Acesso ao Sistema de Distribuição (também chamada de Cartilha de Acesso ao Sistema de 

Distribuição); 4) Procedimentos Operativos do Sistema de Distribuição; 5) Sistemas de 

Medição; 6) Informações Requeridas e Obrigações; 7) Cálculo de Perdas na Distribuição e 8) 

Qualidade da Energia Elétrica. 

O PRODIST vem sofrendo revisões para adequar-se às novas tecnologias e 

regionalidades, a pedido das distribuidoras. Essas alterações são amplamente discutidas em 

diversas audiências públicas antes de entrarem em vigor. Atualmente, estão  na quinta revisão 

deste conjunto de normas, datada de dezembro de 2012, alterada pelo advento da micro e 

minigeração, comentada mais adiante. 

Servindo como mais uma motivação para este trabalho, o projeto de Lei Nº 630/2003, 

de autoria do Deputado Roberto Gouveia e relatoria do Deputado Fernando Ferro, ficou 

conhecido nos meios de comunicação como “Lei dos Renováveis” e encontra-se em trâmite 

na Câmara Federal. Trata fundamentalmente de incentivos à produção de energia elétrica 

renovável no país e pesquisas nesta área por meio da criação do Fundo Nacional para 

Pesquisa e Desenvolvimento das Fontes Alternativas Renováveis e da imposição de metas de 

compra de energia proveniente destas fontes. 

O projeto original mencionava as fontes eólica e solar apenas, mas, em 2009, um 

substitutivo incluiu os bicombustíveis como fonte alternativa e aumentou o escopo das 

pesquisas, que visava incentivar os veículos automóveis elétricos e híbridos, o 

armazenamento de energia elétrica e o uso do hidrogênio e do ar comprimido para fins 

energéticos. Hoje existem outros projetos de lei apensados a este e várias emendas sugeridas. 

Assim, seu escopo considera fontes alternativas renováveis: a energia eólica, solar, 

geotérmica, maremotriz, de pequenos aproveitamentos hidráulicos, a biomassa e os 

bicombustíveis. Em novembro de 2013, estava “Aguardando Deliberação de Recurso na Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados”. 
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Concluindo, o marco regulatório referente à cadeia de atividades do setor elétrico é 

extenso e complexo, estando dividido em vários dispositivos dentre leis, decretos, normas e 

resoluções. Mesmo quando tentamos enfocar apenas a legislação que governa a GD, como 

pudemos perceber, a complexidade e extensão continuam significativas. Por essa razão, 

vemos muitos trabalhos nos quais são necessárias revisões ou levantamentos do marco 

regulatório atual como premissa nos quais se apóiam os estudos subsequentes (SILVA 

FILHO, 2005; BRIGHANTI, 2003; RODRIGUES, 2006; ROMAGNOLI, 2005) e 

publicações que se dedicam a catalogar as regulações vigentes em áreas de aplicação como 

em Ribeiro e Nascimento (2010), inclusive com necessárias revisões frequentes.  

Finalmente, concordamos com Fantini (2009), ao perceber “certa dispersão de 

esforços na elaboração dos atos e normas para o setor, resultando em lacunas e segmentação 

regulatórias”. 

 

 

2.3.1 Um marco para a GD em baixa tensão: A Resolução ANEEL 482 

 

 

Depois de debater com a sociedade mediante a Consulta Pública nº 15/2010 e 

Audiência Pública nº 42/2011, a ANEEL publicou a Resolução 482, em 19 de abril de 2012 

(ANEEL, 2012).  

O interesse da sociedade pelo tema Geração Distribuída em baixa tensão se refletiu no 

número de contribuições e diversidade dos contribuintes da Consulta Pública: foram 577 

contribuições remetidas por 39 interessados, incluindo representantes das distribuidoras, 

geradoras, universidades, fabricantes, consumidores, comercializadores, empresas de 

engenharia e outros interessados. Nesta fase, foram aceitas apenas contribuições por escrito 

via sítio na Internet ou entrega direta protocolada na agência no período de 10 de setembro a 9 

de novembro de 2010. 

Quando, quase um ano depois, a ANEEL realizou a fase de Audiência Pública, já 

havia uma minuta da resolução e o objetivo da audiência seria o recebimento de contribuições 

sobre as propostas, constantes naquela minuta, para reduzir barreiras para geração distribuída 

com potência instalada menor ou igual a 1 MW e também para elevar o desconto na Tarifa de 

Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD) e na Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão 

(TUST), exclusivamente para fonte solar com potência exportada para a rede de até 30 MW. 

Novamente, o interesse do público foi significativo e foram recebidas 403 contribuições 

remetidas por 50 agentes, incluindo distribuidoras, geradoras, universidades, fabricantes, 
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associações, consultores e outros interessados. A fase de Audiência pública foi realizada no 

período de 11 de agosto a 14 de outubro de 2011, com um período para envio de 

contribuições por escrito e finalizando com uma sessão para debates verbais presenciais, em 6 

de outubro de 2011. 

Houve a conceituação de microgeração e minigeração e a do sistema de compensação 

de energia elétrica conforme trecho da norma que citamos para melhor entendimento: 

 

 
I - microgeração distribuída: é uma central geradora de energia elétrica, com 

potência instalada menor ou igual a 100 kW, que utiliza fontes com base em energia 

hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme 

regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de 

instalações de unidades consumidoras;  

II - minigeração distribuída: é uma central geradora de energia elétrica, com 

potência instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW para fontes com 

base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, 

conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio 

de instalações de unidades  consumidoras;  

III - sistema de compensação de energia elétrica: é um sistema no qual a energia 

ativa gerada por unidade consumidora com microgeração distribuída ou 

minigeração distribuída compense o consumo de energia elétrica ativa. (ANEEL, 

2012b) 

 

 

Um dos principais problemas a serem contornados, citados pela maioria das 

contribuições, foi o sistema de compensação, criado por essa resolução, e o debate jurídico 

sobre a incidência de impostos ICMS e PIS/COFINS nesta transação. Isto gerou a necessidade 

de consulta por parte da ANEEL à Advocacia Geral da União, que se avaliou sem 

competência para se manifestar sobre a matéria, mas esclareceu que a relação jurídica entre o 

consumidor e a distribuidora não se caracteriza como comercialização de energia (atos de 

compra e venda), mas sim como um contrato de mútuo (empréstimo gratuito, sem lucro) 

(BRASIL, 2012). Assim, ficou estabelecido que a energia excedente gerada pelo cliente 

(preferimos evitar o uso da expressão consumidor, já que agora este passa a poder gerar 

energia) seria contabilizada como um empréstimo à distribuidora e seria devolvido ao cliente 

automaticamente no próximo mês em que não houvesse excedente. 

O funcionamento do sistema é similar a de um banco de horas trabalhadas, no qual se 

trabalha quando necessário para folgar em outro dia. No entanto, ao contrário do banco de 

horas, este montante contabilizado de energia tem um prazo para expirar, de 36 meses, sendo 

que no caso do cliente não ter precisado daquela energia neste período ele perderia o direito à 

devolução do seu crédito energético. Para melhorar um pouco o sistema, foi permitido que 

pessoas que tenham mais de um local de consumo possam usar o seu crédito energético em 
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outra unidade, desde que comprovado este vínculo, visto que o comércio deste crédito para 

terceiros não está contemplado na legislação. 

Percebe-se que este sistema não incentiva a instalação de centrais geradoras 

dimensionadas para exceder em larga escala a carga instalada no local, mas sim objetiva 

tornar legal a exportação de um excedente ocasional que poderá ser utilizado posteriormente. 

Assim, possibilitando ao cliente projetar o seu sistema de geração em um patamar mais 

próximo do valor da sua carga instalada, dessa forma a agência reguladora estaria reduzindo 

barreiras para as centrais geradoras de pequeno porte (ANEEL, 2012a).  

Muitos esperavam limites maiores de geração e um sistema de venda de energia ao 

invés desse sistema de compensação, mas, considerando que poderemos testar e estudar o 

comportamento dos sistemas envolvidos e entender melhor os benefícios e problemas 

oriundos dessa GD, entendemos que o regulador optou por trilhar o caminho mais seguro. 

Pelo mesmo motivo, foi dado um prazo de 240 dias, a findar-se em 17 de dezembro de 2012, 

para que as distribuidoras fizessem a adequação dos seus procedimentos comerciais e 

revisassem suas normas técnicas internas para abordar o acesso de microgeração e 

minigeração distribuída.  

Como a própria resolução alterou o PRODIST de modo a incorporar essas novas 

modalidades de conexão, até o término do prazo citado, as concessionárias deveriam publicar 

as suas normas técnicas em seu endereço eletrônico, ensejando quaisquer peculiaridades de 

seus sistemas de distribuição ou, se não o fizessem, deveriam praticar as regras do módulo 3 

do PRODIST.  

Várias concessionárias optaram por publicar suas próprias normas técnicas em virtude 

de especificidades de suas redes e/ou equipamentos em face à GD em baixa tensão. Um 

levantamento das normas das principais empresas concessionárias pode ser encontrado no 

anexo 2.  

No tocante às barreiras à inserção de GD, tema deste estudo, ressaltamos que algumas 

concessionárias, que possuem em seu sistema de distribuição a topologia Reticulada, 

destacam textualmente a impossibilidade de conexão de GD em suas normas técnicas 

referentes ao acesso de micro e minigeração, como vemos a seguir: 

 

 
Para os clientes atendidos na área do “Sistema Subterrâneo Reticulado”, 

informamos que por razões de inviabilidade técnica e por características do 

sistema, o paralelismo permanente da rede com qualquer tipo de geração 

distribuída não será permitido.  

(AES Eletropaulo, NT – 6.012 Requisitos Mínimos para Interligação de 

Microgeração e Minigeração Distribuída, Dez/2012). Grifo nosso. 
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A configuração do sistema de baixa tensão é sempre radial, admitindo-se a 

transferência quando possível. Não será admitido em sistema reticulado dedicado – 

“spot network”. 

(Companhia Energética de Brasília - CEB, NTD - 6.09 Requisitos Para a Conexão 

de Acessantes ao Sistema de Distribuição CEB-D – Conexão em Baixa e Média 

Tensão, Dez/2012). Grifo nosso. 

 

 

Restrições estas que estão alinhadas com as de outras concessionárias no cenário 

internacional como as que apresentamos a seguir, como exemplo: 

 

 

In no case shall the DER feed power back through the CPS Energy Underground 

Network…Only non-export systems will be considered to ensure the DER Owner´s 

DER output is less than the verified minimum load per IEEE Std 1547.6-2011. 

(CPS Energy, 2012) 

 

 

Any one generator or aggregate of multiple generators who’s capacity is less than 

5% of the peak load or less than 50% of the minimum load including any 

regeneration caused by elevators (whichever is less) on a spot network or a network 

grid to a maximum of 50 kVA can be connected provided the connection is through a 

certified non-islanding inverter. An aggregate of non-islanding inverter photovoltaic 

generation can be connected up to 50% of the minimum day time load or 50kVA, 

whichever is less.  

(EXELON ENERGY, 2006) 

 

 

Quanto ao faturamento para compensações posteriores, temos que para a medição da 

energia elétrica com possibilidade de exportação de excedentes se faz necessário um medidor 

capaz de computar os quatro quadrantes (da defasagem entre tensão e corrente elétricas). 

Como o medidor padrão instalado gratuitamente pela concessionária é projetado apenas para 

consumo (dois quadrantes), se faz necessária a troca do medidor do cliente. A ANEEL prevê 

que os custos dessa troca sejam de responsabilidade do interessado e que os medidores devam 

atender às especificações técnicas do PRODIST e também da distribuidora (homologação na 

concessionária). Este novo medidor é então doado à concessionária que, em contrapartida será 

responsável pela sua operação e manutenção daí em diante. (ANEEL,2012_482). Os 

procedimentos de faturamento dos sistemas de compensação devem ser complementados 

pelos da Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010 (ANEEL, 2010) que 

detalham esses procedimentos para faturamento.  
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2.3.2 As Certificações Voluntárias 

 

 

Apesar de serem ainda incipientes no Brasil como um todo, estão se valorizando 

rapidamente nas grandes regiões metropolitanas as certificações de sustentabilidade e 

eficiência energética. Atualmente, as certificações que atraem maior procura são o LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design), o AQUA (Alta Qualidade Ambiental) e o 

PROCEL-Edifica (Programa Nacional de Eficiência Energética em Edificações). 

Estas certificações são voluntárias e a motivação para buscá-las se concentram na 

sustentabilidade e responsabilidade ambiental e seus efeitos na imagem e valorização do 

empreendimento (BARROS, 2012), chegando também a ser condição imposta por possíveis 

locatários que procuram associar a imagem de suas empresas ao cuidado com o meio 

ambiente e eficiência energética. 

Apesar de parecer um movimento recente, desde 2001 existe o Plano de Trabalho de 

Implementação da Lei de Eficiência Energética (BRASIL,2001), publicado pelo Ministério de 

Minas e Energia como uma atitude perante a crise do racionamento que ocorria àquela época. 

Nas áreas onde estão instalados os sistemas de distribuição reticulados existe pouco 

espaço para novas construções mas, por serem áreas muito valorizadas, estas certificações se 

tornam relevantes para este estudo à medida que são adicionados instrumentos para certificar 

reformas e melhorias em edifícios existentes e considerando que essas certificações já 

consideravam a geração local como um item importante de sustentabilidade e eficiência. 

Além de incentivar a “arquitetura solar”, estas certificações passam a criar uma massa crítica 

de consultores que estudam soluções e aplicações de novas tecnologias aos edifícios e 

disseminam informações e estudos de integração de sistemas fotovoltaicos às edificações 

como forma de aumentar o uso de fontes renováveis in loco (RICETTA, 2010). 

É claro que as certificações internacionais continuarão a ser influentes, mas não terão 

força de obrigatoriedade no Brasil. Já a PROCEL-Edifica, que foi regulamentada de forma 

definitiva pela Portaria n.º 372, de 17 de setembro de 2010, é obrigatória para edifícios 

públicos, e em 2013, esperava-se que se tornasse obrigatória a todos os edifícios.  
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2.4 Geração Fotovoltaica em áreas de distribuição reticulada 

 

 

A geração fotovoltaica vem ganhando maiores espaços ano após ano, com novas 

instalações, avanços tecnológicos e pesquisa em curso desde os anos 1980. Muito se fala 

sobre esta fonte de energia renovável, porém, neste estudo sobre os sistemas de distribuição 

reticulados, faremos uma breve análise dos aspectos mais pertinentes dessa tecnologia em 

relação aos reticulados e seu espaço cativo. 

Como já foi dito anteriormente, a instalação de sistemas reticulados de distribuição só 

se justifica onde seja requerida uma altíssima confiabilidade e haja densidade de carga 

suficiente para se obter o retorno do investimento. Nem sempre se precisa das duas condições, 

como se pode observar em Brasília, onde em certos edifícios governamentais pode ser 

justificável a instalação do sistema somente pela sua confiabilidade. 

Assim, ao redor do mundo, os reticulados ocupam o espaço dos centros 

metropolitanos, densamente povoados e economicamente muito importantes em dias úteis, 

mas pouco utilizados no período noturno e nos dias de descanso. 

Aqui nos deparamos com o primeiro aspecto relevante: como sabemos, a geração solar 

não tem dia de descanso. Toda luz ou mesmo claridade, inclusive as luzes artificiais é 

convertido em energia elétrica pelos módulos fotovoltaicos e quando não há consumo local 

para esta energia gerada ela deve ser armazenada para ser utilizada mais tarde ou exportada 

para a rede de distribuição para ser utilizada por outro consumidor imediatamente. 

Nos centros metropolitanos, o espaço físico tem custo bastante elevado e unidades de 

armazenamento, seja por qual tecnologia for, compete com usos mais nobres ou rentáveis para 

cada metro quadrado. Com exceção de casos tecnicamente necessários, como em energia de 

reserva para contingências, o armazenamento não é desejável. Junte-se a isso o aspecto 

econômico, onde o custo do armazenamento pode tornar um projeto fotovoltaico inviável. 

A exportação de energia, como veremos com maior detalhe no próximo tópico, é a 

principal barreira a ser contornada para compatibilizar a GD com os sistemas de distribuição 

reticulado. 

Em muitos outros aspectos a geração distribuída fotovoltaica é muito indicada para as 

áreas metropolitanas por não produzir poluentes durante a geração, ser de fácil adaptação às 

edificações e ao seu sistema elétrico interno e principalmente por reduzir a demanda local, em 

uma área na qual investimentos em reforço das redes de distribuição são altos. 
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O mercado tem aguardado a formação do marco regulatório para este tipo de geração 

que agora se completa e estabiliza com a entrada em vigor da Resolução 482 da ANEEL, das 

normas ABNT NBR IEC 62116:2012 (Ensaios de ilhamento de inversores), ABNT NBR 

16149:2013 (Interface de conexão com a rede de distribuição) e ABNT NBR 16150:2013 

(Ensaios de conformidade da interface de conexão). Estas duas últimas foram publicadas em 

2013 e passam a vigorar em abril e março de 2014, respectivamente. 

Na ultima década, foram feitos muitos estudos e publicações sobre a integração de 

geração fotovoltaica ao entorno construído, que conta com um leque cada vez maior de 

tecnologias comercialmente disponíveis (RÜTHER, 2004, VIANNA, 2010, RICETTA, 2010, 

ABINEE, 2012). As metodologias de cálculos de geração fotovoltaica em áreas urbanas, 

como a apresentada em Salomoni (2004), podem até obter melhores resultados com os 

avanços nas tecnologias de filmes finos e flexíveis, que têm sido consideradas em projetos de 

novos edifícios e atualizações de edifícios construídos. 

Cabe ainda ressaltar, que a apregoada complementariedade entre carga comercial e 

geração fotovoltaica nas áreas metropolitanas se refere a uma espécie de média de perfís. Nas 

medidas feitas com as instalações do IEE/USP apesar de, no âmbito geral os perfis da carga e 

demanda nos dias úteis serem realmente simultâneos, do ponto de vista de um protetor de 

redes houve momentos de exportação de energia que causariam desligamentos nestes 

equipamentos, como veremos mais adiante. 

 

 

 

2.5 Geração Distribuída em Reticulados - Revisão da Literatura 

 

 

A literatura disponível sobre a interconexão de GD em sistemas de distribuição 

reticulados consiste principalmente em estudos de casos, ou relatos de experiências isoladas 

que visam a utilização de GD por clientes que estão em áreas atendidas exclusivamente por 

redes deste tipo. Foram encontrados diversos relatos de “casos de sucesso” de conexões de 

GD em sistemas reticulados. Porém, o que se reporta nestes documentos são situações em que 

se conseguiu a coexistência de GD e a topologia reticulada (spot ou secondary networks) 

mediante o uso de sistemas que modulam a produção de energia ou desconectam a GD 

quando é detectada uma tendência de exportar energia para a rede externa que, portanto, é 
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fortemente desencorajada. 

Deroualle, em seu estudo de caso sobre a inserção de geração por turbinas a gás em redes 

reticuladas Spot, conclui que modificações nos sistemas dos protetores de redes para 

compatibilizar os fluxos reversos de potência tornariam estes equipamentos demasiadamente 

complexos, o que também os tornaria de manutenção difícil. Para tal inserção de GD o autor 

recomenda a conexão em média tensão, a montante dos protetores e transformadores do reticulado 

Spot (DEROUALLE, 2012). 

Em Coddington (Coddington, M., B. Kroposki, T. Basso, K. Lynn, D. Sammon, M. 

Vaziri, T. Yohn, 2009) encontramos seis casos de conexão de geração fotovoltaica nestas 

circunstâncias, na área de distribuição da Consolidated Edison of New York, Inc. (Con Edison), 

uma importante empresa de distribuição americana que atende áreas metropolitanas densamente 

povoadas. O documento relata a impossibilidade de exportar energia para a rede e sugere 

meios de “minimizar, reduzir ou eliminar” a possibilidade de exportar energia através dos 

protetores de rede. Para se auferir este objetivo, o documento sugere que sejam utilizados 

métodos de dimensionamento da geração em relação à carga (mantendo a geração sempre 

menor que a mínima carga anual), relés de carga mínima ou relés de potência reversa (para 

desconectar a geração antes de exportar) ou a utilização de inversores controlados 

dinamicamente (que modulam a geração de acordo com a carga, reduzindo-a ao invés de 

exportar). 

Já em Baier (BAIER, FEERO, SMITH, 2003) é relatada a conexão de um gerador 

síncrono de 75kW a uma subestação reticulado exclusivo (Spot) na qual é utilizada a técnica 

de desconectar a geração em caso de tendência de exportação de excedente de energia. Neste 

caso, os protetores da subestação (modelo Eaton CMD, 277/480V, 1875 A) passaram por um 

processo de Retrofit, substituindo-se os relés dos protetores de rede por modelos 

microprocessados (Eaton MPCV relay), possibilitando a programação de um atraso de 

desconexão para correntes reversas de pequeno valor. Além dessa providência foram 

instalados relés de potência mínima (função ANSI 37) que monitoravam a carga em cada 

protetor e comandavam o desligamento da GD caso a carga vista por eles caísse abaixo de um 

determinado nível, situação que, uma vez iniciada, permaneceria por cinco minutos para 

evitar ciclagem. O trabalho obviamente contou com um forte apoio da distribuidora já que 

requereu inclusive modificações de fiação dentro dos protetores e uso de sinais dos mesmos 

como gatilhos de comandos do gerador síncrono. 

Na área da Pacific Gas and Electric Company, em São Francisco (EUA), 

encontramos o relato de Wagner (Wagner T., Rosfjord T., Morrow A., 2007) sobre a 
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instalação de cogeração (Combined Heat and Power – CHP) em um grande hotel e as 

dificuldades encontradas por clientes que estão em áreas atendidas por redes reticuladas. O 

sistema de geração elétrica era composto por 4 microturbinas de 60kW cada, o que tornava 

quase certa a ocorrência de momentos de exportação de energia para a rede da concessionária, 

visto que este tipo de empreendimento sofre grandes variações de ocupação. 

Para se evitar a exportação de excedentes foram feitas modificações nos protetores, 

como no caso anterior, utilizando-se de sinais da subestação para controlar e desconectar a 

GD caso a carga vista pelos protetores ficasse abaixo de 25kW. A seguir, é apresentado o 

desenho esquemático proposto naquele trabalho, no qual podemos observar a derivação de 

sinais oriundos dos protetores para governar a GD. O relé de subcarga (Under Power Relay – 

UPR), função ANSI 37, monitora o nível de carga vista pelos protetores, enquanto o 

controlador C-30 monitora quantos protetores estão fechados e desconecta a GD quando 

houver apenas um protetor fechado. 

 

 

Figura 2.5.1: Esquemático de controle de GD em subestação reticulado exclusivo. Fonte: Wagner,2007. 

 

 

Os casos citados, com exceção das simulações de Deroualle, não tem um viés 

acadêmico, mas sim de cunho de pesquisa de campo (empírico) junto às concessionárias que 

veem a tendência do aparecimento de GD em suas redes reticuladas e procuram se antecipar, 

procurando soluções para a coexistência segura destes sistemas. Assim também fizeram 

vários laboratórios associados ao Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE) que, 

desde o início da década, procuram compatibilizar a GD com seus sistemas de distribuição. 
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Nesta linha citamos o relatório do laboratório Sandia (WHITAKER C., NEWMILLER J., 

ROPP M., NORRIS B., 2008) que define objetivos de estudos e inclui um item (4.6 Reverse 

Power Flow in Secondary Network Distribution Systems) dedicado ao assunto da GD em 

reticulados. Neste tópico, o relatório menciona a elaboração da norma IEEE Std.1547-6 que 

naquela época (2008) estava em discussão e tentava se consolidar como um consenso para a 

interconexão de GD em redes reticuladas em todo o país (EUA). Esta norma teve sua versão final 

aprovada em setembro de 2011 (IEEE, 2011a) e se insere no contexto da série de normas do IEEE 

de número 1547 dedicadas à GD.  

Mesmo depois de anos de debates, a norma 1547-6 não enseja qualquer alteração no 

comportamento dos protetores, mas sim estabelece limites de GD e/ou métodos de desconexão da 

GD em caso de exportação de energia. Demonstra a necessidade de desconexão em casos de faltas 

e ilhamento e estabelece medidas diferenciadas para redes reticuladas em malha (Grid) e 

exclusivo (Spot), porém o foco de toda a norma se concentra em manter um fluxo de potência no 

sentido da concessionária para o cliente, mesmo que em um nível mínimo. 

Chega a sugerir a acumulação da energia, que seria exportada, por meios diversos 

(baterias, massa inercial etc) e estabelece medidas para casos em que a acumulação não é mais 

possível (baterias cheias, por exemplo). É claro que, tecnicamente, se trata de uma solução válida, 

porém o acréscimo de custos (de manutenção, ambiental etc) e desperdício das vantagens da GD 

como redutora de picos faz parecer que o objetivo não foi alcançado ou, ao menos, ficou 

circunscrito ao benefício exclusivo do proprietário da GD. Sem trazer malefícios ou benefícios 

para o sistema elétrico de distribuição. 

Enfim, resumindo, nesta parte do trabalho estabeleceu-se seu contexto estudando os 

vários aspectos que concernem à GD, em especial quando esta se encontra em áreas atendidas 

por sistemas de distribuição reticulada. Percebe-se que o assunto, tanto do ponto de vista legal 

e regulatório quanto do ponto de vista técnico, não tem uma solução que contemple o uso 

menos restrito de GD em áreas densamente urbanizadas, onde estão os reticulados, mesmo 

quando se identificam muitos benefícios e também tendências de que a sociedade deseja 

disseminar o uso da GD. Uma das justificativas da norma 1547-6 para atuar apenas do lado da 

GD, limitando-a, é a de que as redes reticuladas são, em geral, subterrâneas e não 

monitoradas, havendo assim a possibilidade de existirem problemas que passariam 

despercebidos por algum tempo até se apresentarem de forma mais grave quando somada a 

outros fatores. Como mencionamos no início deste capítulo, as soluções de monitoramento e 

controle já estão disponíveis e equacionadas com as tecnologias correntes de mercado. 

A revisão da literatura do binômio GD e redes reticuladas revela que o assunto não 
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tem sido devidamente estudado, principalmente, por se considerar o equipamento Protetor de 

Redes como de comportamento imutável, sem levar em conta as características de 

programabilidade destes equipamentos nas versões mais modernas ou as suas conhecidas e 

testadas possibilidades de modernização (BARRETO, 2010). Talvez, então, necessitemos de 

um equipamento com novas funções que somem os benefícios que almejamos à segurança 

que é requerida pelo sistema e pelos trabalhadores do setor, um protetor de redes rebatizado. 

Ademais, iniciativas como a criação da norma 1547-7 (IEEE, 2011b), que estabelece 

procedimentos e métodos para pesquisas de engenharia que determinem os impactos positivos 

e negativos da GD em diversas configurações, são oportunas e deveriam ser replicadas aqui 

no Brasil.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

3.1 Seleção de Materiais e Métodos 

 

Com fins de testar as hipóteses aventadas anteriormente foi idealizado um método de 

se mimetizar em um computador o modus operandi de um protetor de redes, ou melhor, de 

sua unidade de comando, o relé do protetor, e testar o seu comportamento com dados obtidos 

de subestações reais.  

A princípio foi considerado um sistema utilizando o programa LABVIEW, da 

National Instruments, para coletar os dados de redes elétricas pertinentes em tempo real (in 

loco) e depois processar as informações adquiridas em um ambiente de simulação preparado 

em laboratório. O uso deste programa está crescendo no meio acadêmico pela sua 

versatilidade de aplicações e relativa facilidade de aprendizado e vem sendo utilizado por 

alguns autores de trabalhos acadêmicos, principalmente para instrumentação de experimentos. 

Neste estudo, optou-se por efetuar as medições utilizando-se de instrumentos virtuais 

do LABVIEW 2011 e hardware (conversores analógico-digitais) também da National 

Instruments, disponível para os estudantes. Os dados deveriam ser coletados em formato 

proprietário da National Instruments, LABVIEW Measurement (LVM), que armazena as 

informações em formato de texto compatível com editores de texto com padrão ASCII. O 

formato não é indicado para grandes arquivos e também não visa alto desempenho 

(NATIONAL INSTRUMENTS, 2010), mas foi escolhido pela facilidade de leitura e posterior 

processamento do arquivo, o que representava maiores opções na fase de pós-processamento 

dos dados coletados.  

O objetivo seria o de coletar dados em tempo real de uma subestação de sistema 

reticulado por um período representativo de pelo menos uma semana completa sem incidentes 

ou situações atípicas. Posteriormente, seriam coletados dados de geração fotovoltaica real de 

porte viável de ser utilizado em áreas urbanas. Estes dados seriam manipulados adicionando-

os aos da subestação de reticulado para simulação de uma geração fotovoltaica na subestação 

medida inicialmente, como se estivéssemos transportando a geração para aquele local. 

Por último, coletaríamos os dados de uma subestação de sistema não reticulado com 

geração fotovoltaica para depois simularmos a existência de protetores de rede em tal 
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subestação.  

As simulações descritas possibilitariam testar se a comunicação entre os protetores 

tornaria a subestação compatível com a GD, tese principal deste estudo, e também testar os 

tempos de reação necessários para o sucesso do arranjo.  

De posse desses dados, passaríamos para a fase de pós-processamento por meio de um 

software que fosse capaz de mimetizar o comportamento de uma subestação de um sistema 

reticulado e seus protetores de rede. Nesta fase, então, poderíamos averiguar a reação da 

subestação simulada quando submetida aos valores de tensão e corrente dos dados coletados 

na subestação real e a também a novos dados sintéticos criados pela superposição da geração 

fotovoltaica aos dados originais de forma a manter as condições as mais verossímeis quanto 

possível.  

Nestas condições, seria possível testar as mais diversas situações limites dos protetores 

até conseguir um sistema estável e seguro que fosse compatível com a GD fotovoltaica. 

Para o fim de mimetizar o comportamento do protetor em um computador foram 

consideradas como opções o próprio LABVIEW e a elaboração de programa de computador 

ad hoc, construído a partir de linguagens de programação disponíveis na universidade.  

Contudo, devido à falta de conhecimento sobre a maneira como as formas de onda são 

processadas internamente (se fazia imprescindível o faseamento e alinhamento da passagem 

por zero das formas de onda em várias partes do processo), além de advertências sobre a 

necessidade de conhecimento profundo sobre os processos internos do LABVIEW para 

criação de aplicações de qualidade científica (ASMUNDIS, 2011), induziram a escolha da 

segunda opção. 

Apesar de tardia para este estudo, com o lançamento da versão 2013 do LABVIEW 

reportamos a disponibilização do Electrical Power Suite 2013, conjunto de ferramentas 

dedicadas para circuitos elétricos de potência, como os encontrados em subestações, que 

poderão ser consideradas em pesquisas futuras. 

Para a elaboração do programa de pós-processamento foi utilizado o ambiente de 

desenvolvimento Visual Basic da Microsoft Corp., na versão 6.0, que em testes preliminares 

se apresentou como uma opção simples e eficiente para a tarefa. 

Pela natureza dos dados coletados, uma linha de texto para cada medida, o 

requerimento de alinhamento da passagem por zero e faseamento poderia ser obtido com a 

segurança desejada. Novamente, como os valores de cada medição são colocados numa 

mesma linha, representando um instante no tempo, a simples multiplicação da tensão pela 

respectiva corrente apresentaria a potência ativa instantânea naquele instante, indicando de 
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forma simples a direção do fluxo da potência, como podemos verificar na figura 3.1.1 a 

seguir, elaborada com 38 amostras reais coletadas na subestação de reticulado. O valor 

sempre positivo da potência indica o fluxo na direção do cliente (consumo). 

 

 

Figura 3.1.1: Gráfico com 38 amostras simultâneas de tensão e corrente com a Potência ativa resultante (a tensão 

nominal do circuito é 220V fase-neutro). Dados de subestação de reticulado sem GD. 

 

 

 

O arranjo dos equipamentos de testes, compreendendo o computador, os instrumentos 

virtuais (VIs), os equipamentos da National Instruments de conversão analógico-digitais e os 

transformadores de corrente (TCs) e potencial (TPs) foram os mesmos para todas as medições 

e as convenções de sentido de corrente para os TCs também deveriam ser obedecidas. Neste 

ponto, como o objetivo do estudo é exatamente estudar o fluxo de potência e este é indicado 

pela defasagem entre a tensão e a corrente, convencionou-se que o lado P1 dos TCs estariam 

sempre do lado da concessionária. Por consequência desta convenção, os valores positivos de 

potência ativa indicariam um fluxo no sentido da concessionária para o cliente (consumo do 

cliente) e o fluxo no sentido do cliente para a concessionária (geração do lado do cliente), é 

indicado pelo valor negativo da potência ativa, como mostrado pela figura 3.1.2, a seguir, 

composta de 44 amostras da geração fotovoltaica. 
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Figura 3.1.2: Gráfico com 44 amostras simultâneas de tensão e corrente com a Potência ativa resultante (a tensão 

nominal do circuito é 127V fase-neutro). Dados de geração fotovoltaica. 

 

 

 

Como estaremos trabalhando com computadores bem mais poderosos e velozes que os 

processadores dos relés reais, na simulação optou-se por cadenciar todas as atividades do 

programa pela passagem por zero da tensão do barramento comum aos protetores, já que é 

como acontece internamente nos relés microprocessados. Nestes relés, a aquisição de dados é 

feita por meio de conversores analógico–digitais (ADC, de Analog to Digital Converter) 

comandados e lidos diretamente pelo microprocessador ou por meio da utilização de 

hardware dedicado (conhecido como Front End) que faz os cálculos (Irms, VA, VAR, Vrms, 

Watt) e disponibiliza os valores já em formato digital para o microprocessador do relé.  

No entanto, os relés necessitam de precisão na detecção da passagem por zero dos 

vários sinais de corrente e tensão devido aos cálculos de energia (Watt, VA, cosseno phi e 

VAR, fator de potência) enquanto que em nosso estudo estaremos interessados apenas na 

potência ativa momentânea e sua direção para avaliar as reações dos protetores simulados e, 

por isso, a passagem por zero servirá apenas para mimetizar o processamento interno dos relés 

e para calcular os tempos em relação aos ciclos amostrados e não pelo relógio do computador 

que processa a simulação.  
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Os relés devem detectar a passagem por zero da tensão e aguardar a passagem por zero 

da respectiva corrente para estabelecer a defasagem (temporal) e, a partir daí efetuar cálculos 

de defasagem angular, potência, energia e tomar decisões de abertura e fechamento do 

protetor. Uma vez tomada a decisão pela abertura, por exemplo, o que acontece a seguir é 

inevitável, e não nos interessa computar os tempos da geração dos sinais de controle e a 

atuação dos mecanismos de abertura. Portanto, trabalhamos com a decisão de abrir o protetor 

como um dado binário, ou como se diz em programação, uma bandeira (flag) que representa 

tal decisão. 

Mas de quanto tempo o relé precisa para tomar a decisão de abrir os contatos de 

potência?  

Essa informação não foi encontrada em manuais de relés. Isso já era esperado, visto 

que depende de algoritmos internos que, por sua vez, dependem fortemente das condições da 

rede elétrica. No entanto, foram encontradas algumas referências, das quais se podem inferir 

tempos de processamento. No manual do relé microprocessado MPCV da Eaton (EATON, 

2010) descreve-se a indicação de corrente reversa como sendo: 

 

 

The positive sequence current l1 is multiplied by the cosine of the angle of its phasor 

related to V1N. If the resulting sign is negative, then reverse power-flow is 

indicated. The trip level (l1COSØ) for this can be adjusted from .05 to 5% of rated 

current. (EATON, 2010) 

 

 

Como é descrita a multiplicação da corrente I1 pelo cosseno do ângulo do seu fasor 

em relação a tensão do barramento 1, V1N, pode-se depreender que é necessário esperar o 

atraso da corrente (tempo em um eixo X) para efetuar os cálculos angulares. Em geral este 

nível do eixo X se dá a zero volts da tensão de referência, e então as defasagens posteriores 

são cronometradas pela passagem por zero subsequente da respectiva corrente. Para corrente 

reversa, este atraso deve ser maior que 95 graus e podendo ficar próximo de 180 graus ou 

meio ciclo que, em 60Hz, equivaleria a 8,33ms. Na verdade, no manual do relé MPCV, da 

Eaton, é informado que a calibração para corrente reversa é feita com a corrente defasada de 

180 graus em relação à tensão. 

De posse dessa informação, a defasagem entre tensão e corrente, os cálculos 

subsequentes seriam executados em um período muito curto já que o ciclo de máquina dos 

microcontroladores desses relés dura em torno de 1 microssegundo, desprezível para fins 
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deste estudo. 

Com a falta de informação objetiva nos manuais de relés de protetores de rede, tentou-

se obter informações a partir de especificações de diversos circuitos integrados (CIs) de etapa 

inicial (ou interface analógica em algumas literaturas), conhecidos como Front Ends, que 

servem como conversores do mundo físico das linhas elétricas para o mundo digital dos 

processadores, cita-se por exemplo ATMEL 90E21/22/23/24, CIRRUS LOGIC CS5463, 

TEXAS MSP430AFEXXX, ANALOG DEVICES AD7753/AD7953 e ST STPM01. Foram 

encontradas nessas especificações recomendações de se efetuar as leituras dos registros de 

valores elétricos após a passagem por zero subsequente (que são sinalizados por um sinal 

elétrico, ZX, que pode ser usado como interrupção do microcontrolador). Este cuidado visa 

evitar ruídos de leitura, mas ainda é sugerido que se faça uma média de algumas leituras 

subsequentes (ciclos). Um esquemático em blocos de um CI Front End, apresentando as 

entradas analógicas, os registros de valores digitais das grandezas elétricas 

medidas/calculadas e a saída do sinal ZX que indica a passagem por zero (da tensão de 

referência), pode ser visto na figura 3.1.3, a seguir:  

 

 

 

 

Figura 3.1.3: Esquema em blocos de um Circuito Integrado Front End (ATMEL 90E22) onde se observa 

entradas de tensão e corrente analógicas, registros de grandezas elétricas e o sinal ZX. Fonte: ATMEL,2013. 

 

 

 

A difícil tarefa de converter o sinal elétrico analógico senoidal em informação digital 

(valor) é em muito dificultada pela natureza das redes elétricas de distribuição, nas quais o 
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sinal não mais se assemelha à onda senoidal das usinas de geração e contêm um sem número 

de ruídos e frequências espúrias. Os circuitos integrados citados trabalham com cadências 

(clocks) a partir de 3,5MHz e tempo de aquisição (conversão do sinal analógico em valor 

digital) de menos de 1 microssegundo. Assim que o valor instantâneo de tensão e corrente 

instantâneas estão disponíveis, são feitos cálculos de Pinstantânea (W), Vrms e Irms, 

Potências reativa (VAR) e aparente (VA) e totalizadores de energia (Wh). Os resultados 

destes cálculos são escritos em registros designados para cada grandeza e ficam disponíveis 

para a leitura pelo microcontrolador. Este processo é contínuo e é efetuado por meio de uma 

janela, de um número fixo de amostras, que se move no tempo. Esta técnica é suficiente para 

medidores de energia residenciais, com baixas velocidades de integração, podendo demorar 

aproximadamente 200ms para chegar a 95% do valor existente na linha e perto de 900ms para 

atingir 100% do valor real de linha (para uma variação de zero ao valor nominal máximo). 

Um método muito mais rápido é oferecido, baseando-se na integração dos valores em um 

número inteiro de ciclos (janela móvel de ciclos). Este método apresenta a vantagem de ser 

mais rápido (para o circuito integrado) e por, matematicamente, eliminar o componente 

senoidal das medidas (ripple), por ser basear em ciclos inteiros. 

Voltando aos protetores, a configuração que mais nos interessa é a mais susceptível de 

abertura, quando não há tolerância alguma para corrente reversa, ou seja, qualquer corrente 

reversa provoca a abertura. Assim, apesar de as concessionárias programarem estas 

tolerâncias (por exemplo, de 7,5 amperes por até 10 segundos em Brasília), optamos por 

iniciar os testes pelo pior caso para a GD, no qual a existência de apenas um ciclo com 

potência total reversa resultaria em abertura do protetor. 

Portanto, o método utilizado para simular a tomada de decisão de abertura consiste em 

verificar a passagem por zero da tensão de rede (barramento de baixa tensão) e integralizar a 

potência instantânea das próximas amostras até a próxima passagem por zero, caso apresente 

um valor negativo será marcada a decisão de abertura (flag). 

Conforme especificações da National Instruments, nos arquivos de medidas utilizados, 

em formato LVM, as medidas (cada linha da tabulação) são igualmente espaçadas no tempo, a 

configuração de hardware e software empregada neste estudo apresentou uma taxa liquida de 

uma amostra a cada 0,00062s. Como o ciclo, nas nossas redes de 60Hz, dura 16,66ms, 

teremos em média 26,88 amostras por ciclo. Por essa razão, não é possível contabilizar um 

número fixo de amostras e utilizamos a passagem por zero como delimitador de ciclo 

(ocorrência de uma amostra com valor negativo para a subsequente com valor positivo do 

mesmo canal).  
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Para concluir a mimetização do comportamento do protetor seria necessário um 

método que identificasse condições de fechamento do protetor. O relé de um protetor aberto 

tem que prever esta condição (tendência de corrente direta quando fechar) pela defasagem de 

tensões de barramento entre o lado do transformador e o lado do barramento cliente, ou seja, a 

diferença vetorial entre tensão de transformador e rede. O vetor resultante é chamado de Vf 

(Vphasor em inglês) e representa a diferença em fase e tensão entre os dois barramentos. 

Porém, na nossa simulação, não dispomos destas informações e, para tanto, consideramos 

como tendência de fluxo de potência direta, duas condições: a) os ciclos completos com 

potência positiva e b) verificar se esta tendência se mantém por 500ms, como especificado no 

manual do relé MPCV, da Eaton. 

Enfim, resumidamente, procurou-se delinear a tese principal deste estudo e as 

hipóteses de trabalho envolvidas. Em seguida, foram especificados os materiais e métodos a 

serem utilizados, justificando as opções feitas.  

A utilização de programas ad-hoc para a fase de testes visou o máximo de clareza, 

simplicidade e transparência no intento de verificar as hipóteses e possibilitar a pesquisadores 

futuros a continuidade do trabalho ou adaptação da metodologia para experiências paralelas.  
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CAPÍTULO 4 

 

 

4.1 Aquisição dos dados de Reticulado Exclusivo 

 

 

Com o intuito de obter dados realistas como massa de trabalho, ao invés de simular 

dados e distúrbios artificialmente, buscou-se aquisitar dados de instalações reais da rede de 

distribuição e de instalações de geração fotovoltaica em funcionamento desassistido. Para 

isso, foi montada uma estrutura de aquisição e armazenamento de dados, com equipamentos 

cedidos pelo IEE, pela concessionária CEB e outros adquiridos pelo autor. 

O equipamento utilizado para digitalização dos dados era composto de um chassis NI-

cDAQ-9172A com oito posições para módulos de aquisição de dados e interface USB de alta 

velocidade (NI, 2008). Neste chassis foram inseridos dois módulos NI-9227 com 4 canais, 

isolados entre si, para até 5 amperes de corrente cada, com resolução de 24bits (NI, 2010b), e 

mais dois módulos NI-9215 com 4 canais para +/-10V, com resolução de 16 bits (NI, 2011).  

No primeiro módulo de tensão NI-9215, foram conectados, como transdutores de 

tensão do barramento de baixa tensão, três Transformadores de Potencial (TP) com relação 

aproximada de 36,6/1 (220/6), calibrados individualmente quanto à sua relação de 

transformação para posterior uso desta relação nos programas de processamento posterior, 

com entrada em ligação estrela com neutro aterrado (como o secundário do transformador de 

potência da subestação). Os terminais AIx- (entradas negativas de tensão) no Módulo NI-9215 

foram referênciados ao terminal COM do módulo por meio de resistores de 1 Mega Ohms. A 

caixa de TPs e a ligação dos resistores são mostradas na figura 4.1.1, a seguir: 
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Figura 4.1.1: Resistores para a referência COM do módulo NI-9215 e caixa de TPs em estrela aterrado 

(220V/6V) para as tensões do barramento (380V F-F). Fonte: acervo do autor. 

 

 

O outro módulo NI-9215 (entrada em tensão) foi utilizado para conectar três TCs da 

marca INSTRONIC com saída em tensão, com relação de 1V/3000A, também referênciados 

ao terminal COM por meio de resistores de 1 MΩ . Na figura 4.1.2, a seguir, podemos 

observar os TCs INSTRONIC aplicados aos cabos das três fases na parte traseira de um 

protetor de redes, a caixa de TPs, o chassis com os módulos inseridos e o computador de 

coleta dos dados. 

Os outros dois módulos NI-9227 (entrada de corrente) foram utilizados para a conexão 

dos TCs da KRON com saída em corrente e relação 500A/5A . As entradas desses módulos 

não necessitam de referência pois são entradas diferenciais. Na figura 4.1.3 a seguir podemos 

observar os TCs aplicados aos cabos de cada fase do protetor de redes: 

Para melhor entendimento sobre a localização dos equipamentos de medição citados, a 

posição destes foi realçada em vermelho na figura 4.1.4, mais adiante, que é um esquema 

elétrico trifilar simplificado onde também é mostrada a posição do protetor de redes na 

subestação de reticulado exclusivo em Brasília. 
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Figura 4.1.2: TCs INSTRONIC nos cabos de cada fase de um protetor; chassis NI-cDAQ-9172 com módulos; 

caixa de TPs da tensão de barramento e computador de coleta de dados. Fonte: acervo do autor. 

 

 

 

Figura 4.1.3: TCs KRON 500A/5A aplicados aos cabos de cada fase de um protetor. Fonte: acervo do autor. 
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Figura 4.1.4: Esquema simplificado da subestação indicando a localização dos equipamentos de medição, em 

vermelho. Fonte: elaborado pelo autor. 
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No tocante ao sistema de aquisição de dados, foi concluído um curso básico sobre o 

software LABVIEW da National Instruments, o que possibilitou a elaboração de um 

programa (VI) no ambiente LABVIEW específico para a coleta de dados de uma subestação 

tipo reticulado exclusivo (Spot network) de três transformadores. 

Os equipamentos de conversão analógico-digitais tinham suas informações coletadas 

por esse VI e registrados em arquivos em disco no computador. Os canais foram organizados 

na seguinte ordem: 3 tensões de rede (a, b, c do barramento de baixa tensão do spot), 3 

tensões dos TCs Instronic (referente às correntes de um protetor), 3 correntes do segundo 

protetor e outras 3 correntes do terceiro protetor. O total de 12 canais amostrados geraram 

grandes volumes de informação, razão pela qual o VI iniciava outro arquivo a cada hora de 

medição, em média com 750MB de informação.  

O diagrama de blocos do Instrumento Virtual e a aparência do seu painel de controle 

podem ser observados nas figuras 4.1.5 e 4.1.5 respectivamente. 

 

 

 

 

Figura 4.1.5: Diagrama de Blocos do Virtual Instrument (VI) em ambiente LABVIEW dedicado para subestação 

SPOT de 3 transformadores. Fonte: acervo do autor. 
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Figura 4.1.6: Painel de Controle do Virtual Instrument (VI) em ambiente LABVIEW dedicado para subestação 

SPOT de 3 transformadores. Fonte: acervo do autor. 

 

 

O conjunto de equipamentos e o VI efetuam medições de 3 tensões do barramento de 

baixa tensão (circuito trifásico de até 380V FF, ligado em estrela com neutro aterrado) e 9 

correntes referentes às contribuições dos três protetores da subestação de reticulado exclusivo. 

Tal VI foi testado inicialmente com tensões reais no Laboratório de Equipamentos 

Eletromédicos do Instituto de Energia e Ambiente (IEE) da USP, onde puderam ser feitos 

ajustes e avaliadas as necessidades de processamento e espaço em disco. 

Devido ao interesse na matéria, a Companhia Energética de Brasília (CEB) permitiu a 

execução das medições em uma das suas subestações subterrâneas de reticulado tipo 

exclusivo (Spot), no plano piloto da cidade de Brasília-DF, e todo o equipamento foi então 

instalado naquela subestação mediante acompanhamento de funcionários da CEB, processo 

que se iniciou em 22 de julho de 2013. A empresa cedeu os TCs INSTRONIC de seu 

laboratório para estas medições, o que possibilitou medir todos os protetores do barramento 

da subestação. 

O intervalo de amostragem final em arquivo foi de uma amostra a cada 620μs (26,88 

amostras por ciclo de 60Hz) e o formato de saída para arquivo foi o LVM, conforme 

mencionado anteriormente. Como o formato de texto geralmente é ineficiente para 

representação de valores numéricos, ou seja, a representação textual no padrão ASCII ocupa 

mais bytes do que a representação binária para o mesmo valor numérico, esperava-se uma 
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demanda maior de processamento computacional (para conversão dos valores em formato 

texto) e também um requerimento de espaço em disco muito maior. Os arquivos resultantes 

eram bastante grandes e o VI foi programado para finalizar um arquivo e iniciar outro a cada 

hora de medição. Dessa forma, os arquivos finais resultantes ocupavam em torno de 740MB 

por hora de medição. A capacidade de processamento em tempo real requerida também foi 

superior à esperada e o computador (AMD Athlon 3,2GHz, um núcleo) foi substituído por 

outro de 6 núcleos, adquirido localmente, que se mostrou satisfatório para a tarefa. 

Paralelamente, um programa de computador para coleta de dados via interface de 

dados dos relés foi criada e também funcionou por todo o período em outro computador 

também localizado na subestação, conservando informações para futura validação dos dados 

obtidos pelo VI. A taxa de amostragem obtida por este programa era bem menor, em torno de 

uma amostra a cada oito segundos, já que as requisições de informação eram feitas por 

protocolo de comunicação a cada protetor sequencialmente. A tela deste programa pode ser 

vista na figura 4.1.7. 

Após uma semana de ajustes e acertos de equipamentos e do VI, a medição foi 

iniciada. O conjunto efetuou medições por uma semana ininterruptamente, resultando em 

75GB de dados. Por segurança, os dados eram copiados diariamente. 

 

 

Figura 4.1.7: Tela do programa de coleta de dados dos relés que funcionou paralelamente ao sistema de medição 

LABVIEW. Fonte: acervo do autor. 
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Como pode ser observado no perfil de carga dos protetores na figura 4.1.8, a seguir, a 

utilização em paralelo do programa de coleta de informações via porta de dados propiciou 

controle simples quanto ao possível desligamento não supervisionado de algum protetor, o 

que, dependendo do momento da falha, poderia comprometer as medições do LABVIEW 

devido ao uso dos TCs para apenas 500 amperes. Em caso de falha, em momento de carga 

elevada, a corrente nos protetores restantes subiria acima deste limite, saturando o TC e 

falseando as leituras.  

Além disso, o alinhamento das imagens, possibilita-nos perceber que, apesar de 

estarem ligados ao mesmo barramento de baixa tensão as curvas não são exatamente iguais, 

principalmente no balanceamento entre fases (sobreposição de cores das linhas). Isto denota 

uma diferença de impedância dos circuitos que compromete também os resultados e 

simulações da instalação de GD. 

Esse período de medição terminou em 4 de agosto de 2013, ocasião em que todo 

equipamento foi removido e transferido para São Paulo.  
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Figura 4.1.8: Perfil de carga dos 3 protetores. Não houve nenhum desligamento durante o período. Fonte: Dados 

de medição via porta de dados. 
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4.2 Aquisição dos dados de Geração Fotovoltaica 

 

 

Em um segundo momento, em 23 de agosto de 2013 (inverno), foi iniciada a medição 

de um sistema de geração fotovoltaica instalado no prédio da administração do IEE/USP, com 

capacidade instalada de 12kW.  

O mesmo equipamento e programas do período anterior foram utilizados para esta 

medição de saída de energia dos três inversores, em circuito trifásico. No entanto, como 

precisávamos monitorar apenas 3 tensões e 3 correntes, foram conectados apenas os TCs do 

primeiro módulo de corrente NI-9215. Os outros módulos continuavam presentes no chassis, 

mas nada foi conectado às suas entradas. Este procedimento visava manter estritamente a 

mesma configuração anterior, já que os módulos presentes continuavam a enviar dados para o 

computador como na primeira medição em Brasília. 

 

 

 

Figura 4.2.1: Instalação fotovoltaica de 12kW no prédio da administração do IEE/USP. Fonte: Sitio do LSF-IEE. 

 

 

 

Esta instalação fotovoltaica, mostrada na figura 4.2.1, anterior, é mantida pelo 

Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de 
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São Paulo (LSF-IEE/USP), cuja equipe auxiliou na instalação dos equipamentos de medição. 

A produção de energia da instalação alimenta o prédio da administração do instituto, 

atendendo por volta de 50% da sua carga e pode ser monitorada via internet (vide 

http://lsf.iee.usp.br/lsf/). Este sistema foi implantado incorporando-se os painéis à fachada do 

prédio, como um dispositivo arquitetônico brise-soleil, sendo instalado em 2001 com 6kWp 

(ZILLES & OLIVEIRA, 2001) e ampliado, em 2003, para a potência atual de 12kWp.  

O sistema tem três inversores e injeta a energia gerada em modo trifásico. O quadro de 

entrada do prédio conta com dois medidores marca SAGA que registram a geração e o 

consumo do prédio a cada 5 minutos, permitindo aferir os dados obtidos pelo LABVIEW e 

detectar quaisquer anomalias. Concomitantemente ao período de medição para este estudo, os 

dados do LSF registraram a produção mostrada na figura 4.2.2, a seguir: 

 

 

 

 

Figura 4.2.2: Geração Fotovoltaica (Potencia e Energia) no período de medição. Elaborado a partir de dados 

cedidos pelo LSF-IEE. 

 

 

Estes dados provenientes da geração fotovoltaica irão compor um perfil de carga novo, 

juntamente com os dados do reticulado exclusivo de Brasília, como se esta instalação fosse 

transportada para aquela subestação, para as simulações dos protetores.  

http://lsf.iee.usp.br/lsf/
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Depois de obtida uma semana completa de medições na saída dos inversores, o 

sistema de medição foi transferido para a subestação que atende todo o IEE.  

Os cabos que atendem o prédio da administração (com a geração solar) foram 

identificados e uma nova série de medições foi iniciada no período de 4 a 19 de setembro de 

2013. Novamente, foram aquisitados dados de 3 tensões e 3 correntes, mas como o local de 

medição compreende o prédio da administração e a instalação fotovoltaica, foi obtido um 

perfil em que ocorre exportação de energia excedente para a rede em momentos de baixa 

carga. Com estes dados pretende-se simular uma subestação reticulado exclusivo no lugar da 

subestação radial existente. 

Observe-se que a tensão no campus da USP é 127V FN/220V FF e na subestação em 

Brasília a tensão no barramento de cliente é de 220V FN/380V FF. 

 

 

4.3 Análise prévia dos dados aquisitados pelo VI 

 

 

Ao final das medições concentrou-se em analisar os dados para discriminar quaisquer 

anomalias que pudessem comprometer os ensaios e simulações subsequentes. Para tanto, os 

dados brutos passaram por pré-processamento para transformá-los em curvas de carga e/ou 

geração e comparação com os dados obtidos de outros registros da mesma informação. 

Neste processo observou-se que as potências e respectivas curvas estavam similares 

mas encontrou-se uma quebra da forma de onda que, apesar de não interferir 

significativamente em cálculos de potência média por segundo ou minuto para gerar as 

curvas, poderia interferir com as rotinas de reconhecimento da passagem por zero.  

A quebra se devia à falta de amostras, resultado do uso de um “número finito de 

amostras” no LABVIEW. Essas lacunas foram identificadas e corrigidas por programa Ad 

Hoc (vide fonte anexo), pela inserção de amostras de ciclo 60Hz anterior. Pode-se ver o 

resultado deste processamento na figura 4.3.2, que apresenta o mesmo trecho das formas de 

onda após a correção, com a parte de passagem por zero restaurada. Tal qual acontece nos 

relés dos protetores, as partes da forma de onda mais relevantes para se tomar decisões de 

abertura e fechamento são a passagem por zero, para informação de defasagem, e amplitude, 

para cálculo de potência. 
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Figura 4.3.1: Forma de onda quebrada pela perda de amostras. Fonte: Dados aquisitados neste estudo. 

 

 

 

 

Figura 4.3.2: Forma de onda corrigida por programa para reconhecimento da passagem por zero. Fonte: Dados 

aquisitados neste estudo. 

 

 

 

No mais, os arquivos foram testados por inconsistências e interrupções por meio de 

programas, nos quais foi encontrada, por exemplo, uma ocorrência de desligamento dos 
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inversores do sistema fotovoltaico, por ilhamento, em 27/08/2013 as 4h51, em razão de falta 

de energia da concessionária. Porém, após análise dos dados, concluiu-se que devido ao 

horário, não estava havendo geração significativa e os dados puderam ser utilizados nas 

simulações dos protetores. 

Outro fator relevante, sem representar um defeito no processo de aquisição, é que o 

nível de carga na subestação disponibilizada pela CEB é bastante elevado, mesmo em 

períodos fora dos horários comerciais típicos. Os níveis mínimos de carga por fase, 

encontrados durante uma semana de medições, foram da ordem de 147kW enquanto que a 

geração solar alcançou um patamar máximo de 9,3kW (total), ou seja, se a geração 

fotovoltaica mensurada no IEE/USP estivesse instalada naquela subestação de reticulado 

exclusivo, não haveria qualquer problema com os protetores de rede. Na figura 4.3.3 a seguir, 

é mostrada a discrepância de escala entre a geração fotovoltaica e o barramento da subestação 

do reticulado em um dia no qual o pico de geração foi de 3112,3W em uma das fases e o 

mínimo do barramento foi de 49076W (na figura, os horários estão sincronizados, porém não 

se trata do mesmo dia): 

 

 

 

 

Figura 4.3.3: Discrepância de escala entre a geração fotovoltaica e o barramento da subestação do reticulado em 

um dia de final de semana na subestação. 
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No entanto, em outras subestações medidas no mesmo período por meio de 

comunicação remota, o nível de carga se mantém bastante baixo nos finais de semana. Um 

exemplo de um perfil de carga assim é mostrado a seguir na figura 4.3.4 (de sexta feira, 10h15 

até segunda feira, 7h15). Este tipo de perfil se mostra mais apropriado como situação 

problema para as simulações de comportamento dos protetores, pois uma geração fotovoltaica 

do lado do cliente seria exportadora nos finais de semana:  

 

 

 

 

Figura 4.3.4: Nível de carga em um protetor de reticulado exclusivo em prédio público, de sexta à segunda-feira. 

Fonte: Dados aquisitados neste estudo. 

 

 

 

Portanto, para que se pudesse utilizar o perfil da subestação monitorada com o 

LABVIEW nas simulações de GD, houve a necessidade de baixar todo o perfil de carga por 

igual fator, de modo que a potência da geração fotovoltaica fosse significativa e fosse possível  

simular momentos de exportação de energia para a rede. Para esse fim, foi estudado todo o 

perfil, pela contribuição de potência de cada fase de cada protetor, para se escolher um fator 

de redução apropriado, de modo que o perfil de carga chegasse a valores próximos de zero 

sem, no entanto, apresentar valores negativos em nenhum momento. Então, com o objetivo de 

abaixar o perfil de carga, optou-se por subtrair igualmente de todo o perfil 80kW, o que 
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corresponde à carga permanente (piso) encontrada durante a semana de medições.  

Paralelamente, cogitou-se em aumentar também o tamanho da geração fotovoltaica 

por um fator adequado, de modo a se obter um tamanho de instalação geradora mais provável 

de existir em um ambiente metropolitano típico. Contudo, não foram encontradas referências 

conclusivas sobre uma tendência ou uso mais comum, sendo que o parâmetro que resta é o da 

área no topo dos edifícios. Nestes espaços, as instalações fotovoltaicas competiriam por área 

desobstruída e apropriada para esse fim, sendo, portanto um projeto para cada caso. Já as 

instalações utilizando-se de filmes finos em áreas envidraçadas verticais só são viáveis, ainda, 

em projetos novos que contemplem esta tecnologia, caso ainda incomum em áreas de 

distribuição reticulada. 

Em diversos contatos com engenheiros atuantes na área de geração fotovoltaica, ao 

serem questionados sobre as possibilidades de instalações com estas características, chegaram 

a um consenso de que uma potência máxima para estes locais seria da ordem de 20kWp para 

edifícios existentes. Foram citados vários fatores limitantes como inclinação adequada, ventos 

mais fortes no topo dos edifícios, sombreamento de estruturas (antenas, caixas d’água, 

máquinas de elevadores, etc.).  

Um exemplo de dimensão de instalação de microgeração efetivamente instalada, já 

nos moldes da Resolução número 482 da ANEEL, foi noticiado pela empresa Neosolar 

Energia (Neosolar, 2013). Tratando-se de uma instalação na cidade de Ribeirão Preto-SP, de 

25,2kWp (3300kWh/mês), composta de 180 painéis de 140Wp cada, ocupando uma área de 

180 metros quadrados, diretamente sobre o telhado (de pouca inclinação) da edificação.  

Esta instalação, segundo a Neosolar, foi considerada a maior instalação de 

microgeração do Brasil e a primeira do Estado de São Paulo.  

Observa-se na figura 4.3.5, a seguir, que o projeto não foi otimizado para a latitude 

local (21º10′40” Sul), o que possivelmente exigiria suportes especiais, tanto naquele caso 

como também no caso de lajes horizontais planas que são comuns nos edifícios altos nas 

grandes cidades como São Paulo. A inclinação maior também aumenta o sombreamento nos 

painéis circundantes, fator limitante que pode requerer espaçamento e, portanto, área maior. 

Tal inclinação também aumenta a suscetibilidade à força dos ventos, demandando estruturas 

mais resistentes. 
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Figura 4.3.5: Instalação de microgeração fotovoltaica diretamente sobre o telhado. Fonte: Neosolar Energia, 

2013. 

 

 

 

Com base nestes parâmetros abordados, optou-se por  utilizar os valores da medição 

de corrente da geração fotovoltaica, originalmente em 127V FN, diretamente nas simulações 

da subestação de Brasília que opera em 220V FN, o que equivale a uma elevação da potência 

da instalação fotovoltaica por um fator de raiz de 3, ou seja de 12kWp para 20,78kWp, valor 

mais alinhado com as expectativas de instalações em futuro próximo.  

Assim, foi elaborado um programa para a soma da medição da subestação de Brasília 

e da medição da geração fotovoltaica no IEE/USP. Nesta tarefa foram encontradas muitas 

dificuldades oriundas de características de um sistema elétrico real, ou melhor, de dois 

sistemas independentes, que se pretendia somar.  

O sincronismo das duas medições se mostrou inviável devido a ligeiras alterações de 

frequência, no curso de uma semana, e ruídos espúrios. A metodologia foi então alterada de 

modo a retirar o componente senoidal totalmente do sinal de potência e, com ela, a 

necessidade de sincronização. Para tanto foi utilizado o método de média móvel, com um 

número de amostras maior do que a quantidade de amostras de um ciclo de 60Hz. Como nos 

arquivos LVM as amostras estão separadas por 0,62ms, teremos 26,88 amostras por ciclo, 

portanto optou pelo número mínimo de 27 amostras. A média móvel é calculada para os dois 
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arquivos de medição em paralelo, amostra a amostra. Neste processo, do lado dos arquivos de 

Brasília, é aplicado o fator redutor de perfil discutido anteriormente, e do lado dos arquivos da 

geração solar é aplicado o fator multiplicador de raiz quadrada de três para equiparar a 

diferença de tensão e elevar o tamanho da geração. As duas potências médias são então 

somadas, por fase, e gravadas, juntamente com a informação de tensões nas 3 fases para cada 

amostra, em um novo arquivo no formato LVM. Desta forma, o arquivo resultante ainda terá 

a informação senoidal de tensão, mas o que era corrente foi substituída por uma potência. O 

processo detalhado pode ser encontrado nos fontes de programa anexo sob o nome 

“Processo8”. Os arquivos resultantes serão utilizados em parte das simulações dos protetores. 

Podemos observar a seguir, na figura 4.3.6, o perfil de potência da geração 

fotovoltaica resultante e na figura 4.3.7 o perfil de potência resultado do processo de soma. 

 

 

 

 

Figura 4.3.6: Perfil de potência (W) da geração fotovoltaica 127V, adaptada para 220V, na saída dos inversores. 

Fonte: Elaborado com dados aquisitados neste estudo, 2013. 
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Figura 4.3.7: Perfil de potência (W) resultante da soma das potências do reticulado e da geração fotovoltaica. 

Fonte:Elaborado com dados aquisitados neste estudo, 2013. 

 

 

 

Enfim, fez-se uma descrição da obtenção e normalização dos dados que servirão de 

base para os testes e simulações posteriores, apontando-se as dificuldades e soluções 

encontradas para a aquisição e validação desses dados e ainda considerações sobre as 

magnitudes dos sinais envolvidos e sua adequação à finalidade de simulação de uma 

subestação de distribuição do sistema reticulado, relatando os parâmetros que nortearam tais 

adequações. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

5.1 Simulações Preliminares 

 

 

De posse dos dados pré-testados e normalizados das três medições, passou-se ao passo 

seguinte, simulando a operação de uma subestação de reticulado exclusivo com a presença de 

geração de energia fotovoltaica em seu barramento de baixa tensão. 

Assim, foi elaborado um programa de computador que simula o comportamento de 

uma subestação de reticulado exclusivo, contando com 3 protetores, como a que foi 

monitorada em Brasília, cujo diagrama pode ser observado na figura 5.1.1, a seguir. Este 

programa tem como entrada os arquivos das medições e processos anteriores, discutidos no 

capítulo 4.  

 

 

Figura 5.1.1: Diagrama da Subestação reticulado exclusivo simulada. O fluxo de potência é oriundo dos dados de 

medição e/ou somatória destes. Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
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Primeiramente, foi reduzido o perfil de carga do reticulado de Brasília para que a 

geração fotovoltaica se tornasse significativa frente à demanda base no barramento da 

subestação. Este processo foi feito subtraindo-se o valor do consumo base, presente durante 

toda a semana de medições, de cada amostra individualmente de todo conjunto de medições. 

Esta linha base, de aproximadamente 80kW, representa a carga sempre presente no 

barramento de baixa tensão do reticulado exclusivo. 

Nas primeiras simulações foi testado o algoritmo de mimetização do protetor e o 

paralelismo entre os protetores na mesma barra de baixa tensão. Buscou-se o maior realismo 

possível na modelagem, em especial com relação aos tempos de reação. No entanto, logo 

percebeu-se que algumas variáveis eram mais importantes para o estudo em pauta, como por 

exemplo os tempos de comunicação entre protetores, se mostraram mais significativos que a 

divisão das correntes dentre os protetores no mesmo barramento. Em uma subestação real, as 

correntes fluem pelos barramentos sujeitas a uma variedade de parâmetros que ditam o seu 

fluxo pela malha, porém isto se mostrou irrelevante para este estudo e, por isso, optou-se por 

apenas simular uma pequena diferença de admitância dos 3 protetores de 1% da corrente, 

(quando os 3 estão conduzindo os índices relativos são 32,333, 33,333 e 34,333), já que uma 

divisão igualitária das correntes por fase, dentre os protetores fechados, é muito improvável 

de ocorrer em uma subestação real. 

Também houve um cuidado na busca por parâmetros de programação inicial 

(programáveis no relé) realistas e optou-se pelos adotados pela concessionária de Brasília 

(CEB), mas note-se que estes parâmetros podem ser diferentes em outras concessionárias ou 

mesmo podem ser individualizados para uma determinada subestação devido a características 

locais. Porém, estes parâmetros programados não representariam um empecilho no caso de a 

concessionária desejar compatibilizar a sua rede com a GD. Assim, foram considerados 

inicialmente os parâmetros listados a seguir:  

 

 Corrente para trip sensibilizado (com atraso): 5 A; 

 Tempo para Trip sensibilizado (com atraso): 10 segundos; 

 Corrente para Trip instantâneo: 15 A 

 Fechamento com rede desenergizada (Rede Morta): Sim 

 

A condição para fechamento será de 500ms de ciclos consecutivos de potência 

positiva (direta), conforme comentado anteriormente no tópico 3.1.  
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O algoritmo específico elaborado para as simulações visa mimetizar o comportamento 

não apenas de um protetor isoladamente, mas sim do reticulado exclusivo no qual três 

protetores operam em paralelo. Desta forma, após o processamento das condições e ações de 

cada protetor, em caso de abertura ou fechamento deste, é recalculada a corrente que passa 

através de cada protetor que permanece fechado.  

No caso de correntes reversas, quando um protetor abre, a corrente que flui pelos 

outros protetores remanescentes aumenta, provavelmente passando dos limites programados, 

e a tendência é de que haja um desligamento em cascata levando à completa desenergização 

do barramento de baixa tensão, situação chamada de Rede Morta.  

Se o barramento estiver também alimentado por um sistema gerador fotovoltaico, 

ainda haveria tensão presente e seu valor dependeria das condições de carregamento e do 

tamanho da geração. Esta tensão residual pode ser muito perigosa em sistemas reticulados 

pois o relé poderia interpretar a tensão no barramento (dependendo de nível e fase) como 

válida e fechar o protetor fora de fase. Pelas normas vigentes, todo equipamento gerador 

ligado em paralelismo permanente deve reconhecer esta situação, chamada de ilhamento, e 

cessar a geração ou desconectar-se do barramento em um curto período após a ocorrência.  

A norma ABNT-NBR-IEC-62116 estabelece que o inversor de um sistema 

fotovoltaico deva cessar o fornecimento em até 2 segundos, porém isto pode ser feito de 

forma gradual, com a tensão diminuindo lentamente nestes dois segundos. Os protetores, por 

outro lado, somente detectam o barramento do cliente como Rede Morta se a tensão estiver 

abaixo de 10% a 6% da nominal nas três fases (dependendo do fabricante) e os efeitos dessa 

tensão residual no barramento requer experimentação com diversos modelos de relés de 

protetor para se avaliar o comportamento de cada um. Nas simulações deste estudo, no 

entanto, vamos manter o tempo de 500ms para fechamento, que será usado nas simulações 

sem e com a presença de GD. 

O simulador opera com processamento de um conjunto de medições por vez, o que 

representa um volume muito grande de informações e não faria sentido operar o sistema 

parando a cada ocorrência, portanto, foi elaborado um sistema de forma a prover dois 

arquivos de relatórios ao término de cada processamento: 

 Um arquivo com um registro por minuto, assinalando a ocorrência de rede 

morta (falta de energia no cliente) naquele minuto (valor 0) ou um 

fornecimento normal (valor 1). Este registro visava a elaboração de informação 

visual dos distúrbios no cliente, a ser comparada com o perfil de carga do 

respectivo conjunto de medições. 
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 Um arquivo de registro de ocorrências de abertura ou fechamento de 

protetores, composto de: data/hora do evento (conforme o período de medição, 

e não a data/hora do processamento), as correntes em cada fase do barramento 

do protetor, o estado dos 3 protetores e o time-stamp do arquivo LVM para 

pesquisas causais e diagnósticos posteriores. Um exemplo do formato desse 

relatório é mostrado a seguir na figura 5.1.2: 

 

 

Data Hora Ocorrência IaBarra IbBarra IcBarra Status P1 Status P2 Status P3 T LVM 

28/7/2013 10:24:28 P1 Open -7 -7,7 -7,3 0 1 1 33176,77098 

28/7/2013 10:24:28 P2 Open -18,2 -20 -19,1 0 0 1 33176,77098 

28/7/2013 10:24:28 P3 Open -36,3 -40 -38,1 0 0 0 33176,77098 

28/7/2013 10:24:29 P1 Close 0 0 0 1 0 0 33177,28356 

28/7/2013 10:24:29 P2 Close -37 -40,3 -38,4 1 1 0 33177,28356 

28/7/2013 10:24:29 P3 Close -18,5 -20,1 -19,2 1 1 1 33177,28356 

28/7/2013 10:24:29 P1 Open -7,1 -7,8 -7,4 0 1 1 33177,3127 

28/7/2013 10:24:29 P2 Open -18,5 -20,2 -19,2 0 0 1 33177,3127 

28/7/2013 10:24:29 P3 Open -37 -40,3 -38,3 0 0 0 33177,3127 

28/7/2013 10:24:29 P1 Close 0 0 0 1 0 0 33177,81304 

28/7/2013 10:24:29 P2 Close -37,7 -39,8 -38,5 1 1 0 33177,81304 

28/7/2013 10:24:29 P3 Close -18,8 -19,9 -19,3 1 1 1 33177,81304 

28/7/2013 10:24:29 P1 Open -7,2 -7,7 -7,4 0 1 1 33177,84714 

28/7/2013 10:24:29 P2 Open -18,8 -19,9 -19,3 0 0 1 33177,84714 

28/7/2013 10:24:29 P3 Open -37,7 -39,8 -38,5 0 0 0 33177,84714 

Figura 5.1.2: Exemplo de formato do relatório de ocorrências de protetores produzido pelo programa de 

simulação (o sinal negativo nas correntes indica o sentido do cliente para a rede). Acervo do autor, 2014. 

 

 

Uma vez estabelecidos os parâmetros e os dados de potência, o passo seguinte foi 

testar o simulador com os conjuntos de dados disponíveis e fazer os ajustes que se fizessem 

necessários. O processo foi longo, uma vez que a necessidade de se tratar os arquivos amostra 

por amostra requeria uma quantidade grande de iterações. Os acertos e otimizações foram 

feitos com subconjuntos de poucas horas de medição, em especial as medições dos horários 

de maior insolação que se mostraram críticos para os processos, conforme o esperado. A 

seguir, na figura 5.1.3, é apresentado o fluxograma do simulador com o comportamento atual 

dos protetores: 
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Figura 5.1.3: Fluxograma do simulador com o comportamento atual dos protetores de rede (mostrando apenas o 

protetor 1). Elaborado pelo autor, 2014. 
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Com algumas otimizações de processo e uso de variáveis conseguiu-se manter taxa de 

processamento abaixo de dois minutos por hora de medição, o que significa que o conjunto da 

subestação do IEE/USP, por exemplo, leva aproximadamente onze horas para processar. 

Contudo, evitou-se soluções mais complexas de programação para manter os fontes dos 

programas de fácil entendimento.  

Inicialmente, foram processados os conjuntos de dados da subestação de Brasília sem 

a presença da GD, com perfil de carga reduzido em 80kW, o simulador não reportou nenhuma 

ocorrência durante toda a semana (de dados), que demorou 6 horas para processar (utilizou-se 

o Processo7, fontes em anexo). Os processos 7 e 7a simulam os protetores de uma subestação 

com os mesmos comportamentos, mudando apenas o formato de entrada de dados: processo 7 

para os arquivos da subestação IEE/USP e reticulado de Brasília sem GD e o 7a para o 

reticulado de Brasília com GD. 

Nas simulações do mesmo perfil, feitas com o Processo7a, agora com a sobreposição 

da GD apresentaram resultados com muitas ocorrências e inúmeras faltas de energia para o 

cliente, como mostram as figuras 5.1.4 e 5.1.5, a seguir: 

 

 

 

Figura 5.1.4: Perfil de carga da Subestação de reticulado reduzido em 80kW com a GD, mostrando ocorrências 

de falta no cliente durante simulação (gráfico inferior em azul). Tensão 220V.  Acervo do autor, 2014. 
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Note-se que no gráfico da figura 5.1.4, no segundo trecho de exportação de energia da 

GD, não houve falta. Porém, há de se observar que a tendência de abertura sucessiva dos 

protetores é inerente a esse sistema como se apresenta hoje, e só não ocorreu porque as 

correntes reversas, nos momentos de exportação de energia, estavam sendo divididas dentre 

três protetores. Se houvesse a abertura de um deles, por qualquer razão (manualmente para 

manutenção, por exemplo), a corrente reversa nos outros dois aumentaria em 50%, o que 

poderia acarretar a abertura destes também. 

As medições da subestação do IEE/USP já contam com a GD e, após passarem pelo 

simulador, apresentaram também muitas ocorrências nas quais o barramento do cliente ficaria 

sem energia, ou seja, quando haveria a abertura dos 3 protetores devido à corrente reversa. 

Na figura 5.1.5, a seguir, podemos observar as ocorrências no gráfico inferior em azul. 

Como no caso anterior, de Brasília, as falhas tendem a acontecer nos finais de semana, mas 

como a carga não é elevada houve ocorrências de faltas nos horários de almoço, quando parte 

dos equipamentos são desligados.  

 

 

 

Figura 5.1.5: Perfil de carga da Subestação IEE/USP com sua GD, mostrando ocorrências de falta no cliente 

durante simulação (gráfico inferior em azul). Tensão 127V. Acervo do autor, 2014. 
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Durante a elaboração das adaptações de comportamento dos protetores para 

compatibilizar a GD ao simulador (próxima fase do estudo), houve a necessidade de se avaliar 

a máxima variação de potência negativa (exportação) de um ciclo para o próximo, de modo a 

balizar a escolha de tempos de reação adequada. Um programa específico foi elaborado e todo 

o conjunto de medições foi processado, ciclo a ciclo, calculando a variação de potência e 

registrando as variações para baixo que resultavam em potências mais negativas em cada 

minuto (com o registro de tempo do arquivo LVM original para referência). Exemplos do 

resultado podem ser observados nas figuras 5.1.6 e 5.1.7, a seguir.  

 

 

 

 

Figura 5.1.6: Estudo das variações de potência de um ciclo para o próximo. Valores máximos dentro de cada 

minuto da Subestação de reticulado em Brasília, com GD. Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 
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Figura 5.1.7: Estudo das variações de potência de um ciclo para o próximo. Valores máximos dentro de cada 

minuto da Subestação do IEE/USP, com GD. Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

 

 

 

Como o simulador percebe o sentido e o valor das correntes do ciclo na passagem por 

zero da tensão, se houvesse uma variação, de um ciclo para o próximo, maior que o valor 

programado de abertura instantânea, teríamos que tratar este problema no simulador.  

O valor máximo de variação de um ciclo para o próximo encontrado foi de -5464,5W, 

que corresponde 43A@127V, resultando em 14,3 A para cada protetor (no caso em que os 3 

estejam fechados).  

A característica de resposta frente a taxas elevadas de variação de corrente (di/dt) 

depende do esquema de medição adotado por diferentes fabricantes de relés, porém, nos 

sistemas digitais, sempre haverá a etapa de medição antes da ação ao passo em que nos 

antigos relés analógicos a reação é imediata já que as bobinas estão conectadas e o tempo todo 

sujeitas às variações da rede.  

Percebe-se um limite de variação negativa de corrente expresso pela programação de 

Trip instantâneo dividido pelo tempo de atraso do Trip sensibilizado o que, com os valores 

adotados aqui, seria de 15 A/10s por fase.  

Informações sobre o assunto foram encontradas em material da fabricante EATON 

(EATON, 1995 e 2001), em manual e folder de protetor como um todo (e não do relé 
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isoladamente), nos quais é mencionado o tempo de abertura de 50ms ou três ciclos. Contudo, 

como se trata de manual do produto Protetor de Redes, este tempo inclui os tempos de 

acionamento e reação mecânica e não se sabe quando a decisão digital de abrir foi tomada. 

Parece então razoável que o simulador tome a decisão ao final de 1 ciclo, deixando ainda 2 

ciclos para os acionamentos eletromecânicos. 
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5.2 Simulações com Nova Metodologia 

 

 

A metodologia proposta consiste em que os protetores trabalhem em conjunto, 

havendo alguma forma de comunicação entre eles, de modo a possibilitar aos protetores 

diferenciar uma falha em um dos alimentadores de uma elevação de potencial no barramento 

de baixa tensão ocasionado por geração distribuída. 

A forma de comunicação não é de vital importância para a simulação da metodologia, 

podendo ser representada por estados de variáveis (flags), visto que o que importa é a 

“informação” que permite ao protetor saber se a potência reversa observada também existe em 

outro protetor ligado a outro alimentador. Não importa então, o meio utilizado para fazer esta 

informação chegar ao outro equipamento. 

Já o tempo desta comunicação é relevante para se avaliar a janela de tempo disponível 

e balizar a escolha da forma mais apropriada de comunicação futuramente, quer sejam sinais 

digitais, analógicos ou por meio de protocolo de comunicação.  

Na implementação do simulador em linguagem de programação, foi criada uma 

variável para permitir programar este tempo de comunicação e testar a influência deste 

parâmetro no funcionamento do sistema. Um parâmetro inicial para as simulações foi obtido 

da norma IEC61850, que estabelece tempos e métodos de comunicação e é uma opção sólida 

para futuras implementações da metodologia proposta neste estudo. 

A referida norma utiliza comunicação protocolar baseada em redes TCP/IP, com 

camada física padrão Ethernet e traz especificado o tipo de mensagens Generic Substation 

Events (GSE) que é um modelo de controle que provê mecanismos rápidos e confiáveis de 

envio de informações de eventos a outros equipamentos na subestação para coordenação de 

situações de falhas e atuação de proteção. 

O modelo GSE é subdividido em Generic Object Oriented Substation Events 

(GOOSE), Generic Substation State Events (GSSE) e Sampled Values (SV). As mensagens 

GSSE se destinam a informar eventos de estado de equipamentos e são uma expansão da 

confiável Utility Communication Architecture (UCA), largamente empregada no setor elétrico 

(VILLACORTA, 2002 e APOSTOLOV, 2002). As mensagens SV se dedicam ao envio de 

dados de valores de medição para monitoramento.  

O mecanismo das mensagens GOOSE, por outro lado, permite o envio de dados de 

modo mais flexível, podendo conter informações de estado (como na GSSE), valores ou 
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qualquer outra. Estas informações são inseridas em um pacote de dados Ethernet e 

transmitidas em até 4ms (tempo do remetente ao destinatário inclusive). Para garantir esta 

velocidade, alguns artifícios foram empregados: informações diretamente inseridas no pacote 

típico Ethernet (que está nas camadas 1, física, e 2, Enlace de Dados, do modelo OSI) e uso 

de redes virtuais (sub-redes com grupos de usuários) com pacotes de tráfego prioritários.  

Outro aspecto interessante para a aplicação em pauta é que a IEC61850 estabelece um 

método de comunicação em multicast ou broadcast para alguns tipos de mensagens, como as 

GOOSE, possibilitando que uma mesma mensagem chegue a vários destinos com um só 

envio.  

No caso hipotético de se usar esta tecnologia em reticulados, um protetor poderia 

informar a ocorrência de potência reversa a todos os outros no mesmo barramento com uma 

só mensagem, e em apenas 4ms. Outra característica importante dessa especificação de 

comunicação é que foi elaborada para ser completamente não proprietária, ou seja, 

equipamentos de diferentes fabricantes que aderirem à esta norma não devem ter problemas 

em se comunicar. 

Como o parâmetro que compete com a velocidade de comunicação é a variação de 

corrente no tempo (ou potência) no sentido reverso, quanto maior o atraso na comunicação 

tanto maior será a probabilidade de falha. Portanto, começamos os testes com um valor bem 

superior ao de uma mensagem GOOSE, adotando-se 10ms como tempo de comunicação entre 

protetores. 

Assim, ao perceber uma corrente reversa, o protetor vai assinalar a ocorrência em uma 

variável e vai decrementar um contador de tempo, para simular o tempo de trânsito desta 

informação e, só depois de esgotado este tempo, liberará a informação aos outros protetores. 

Lembrando que a cadência de tempos reais no simulador se dá pela contagem de amostras, ou 

seja, para 10ms o protetor esperará passar 17 amostras antes de liberar a informação (17 x 

0,0620s=10,54ms). 

Também houve a necessidade de se alterar o procedimento para fechamento do 

protetor, já que um protetor atual (da primeira simulação) não fecharia com a tendência de 

haver corrente reversa após o fechamento. Para contornar o problema, o protetor aberto 

verifica se os outros protetores estão reportando a existência de potência reversa (elevação de 

potencial no barramento do cliente) e aceita fechar nestas circunstâncias. 

Os limites iniciais de correntes reversas, 15 A Trip instantâneo e 5 A Trip com atraso 

(sensibilizado), permanecem, mas assim que o protetor recebe a informação de que o protetor 

vizinho está observando potência reversa estes limites são elevados para um novo patamar, ou 
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seja, quem causa a elevação dos limites é um outro protetor e nunca o próprio protetor.  

Desta forma, quando um protetor observa a corrente reversa subindo, inicia o envio da 

informação aos outros, mas não altera seus próprios limites de tolerância e, caso a corrente 

reversa continue aumentando sem que outro protetor confirme a mesma situação, ocorrerá a 

abertura nos tempos e limites normais, como anteriormente. Esta situação representa uma 

falha, onde a corrente reversa se apresenta em apenas um protetor isoladamente, como quando 

existe uma falha de transformador ou dos alimentadores primários. 

Aqui também existe a possibilidade de refinamento da metodologia, pois apesar das 

simulações terem sido feitas com um único patamar, poderia haver um sistema dinâmico, 

mais adaptativo, que aumentasse o valor da tolerância à corrente reversa em intervalos 

menores, conforme a geração aumentasse. No entanto, tal refinamento requer testes em campo 

de mais longo período e possivelmente se alteraria conforme a proliferação de GD. 

No caso contrário, quando a exportação de energia da geração cessa ou diminui abaixo 

de um certo valor (adotou-se o valor de  3 A), o “sinal” que informa a existência de corrente 

reversa neste protetor é retirado e os seus limites voltam ao default inicial imediatamente, 

mesmo que algum outro protetor ainda reporte a potência reversa nas suas barras. 

 

 

Figura 5.2.1: Perfil de carga da Subestação IEE/USP com GD, simulado com nova metodologia, sem ocorrências 

de falta no cliente durante simulação(gráfico inferior em azul). Tensão 127V. . 
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A seguir, na figura 5.2.2, são apresentados os comportamentos propostos na forma de 

um fluxograma para melhor compreensão. 

 

 

Figura 5.2.2: Fluxograma do simulador com o comportamento proposto dos protetores de rede (mostrando 

apenas o Protetor 1 – P1). Elaborado pelo autor, 2014. 
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5.2.1 Testes complementares 

 

 

Testes complementares foram executados com o simulador, para testar a lógica da 

metodologia em casos de falhas. O mais relevante para a segurança da rede é representado por 

uma corrente reversa elevada em apenas uma fase de um dos protetores. 

Para este teste, foi injetada uma corrente de 76 A em apenas uma das fases do protetor 

P2, por um ciclo apenas e em situação na qual todos os protetores já sinalizassem o fluxo 

reverso de potência em seus barramentos. O resultado, conforme o esperado, foi a abertura do 

protetor P2, por Trip instantâneo devido à corrente acima do limite e, também de acordo com 

a nova metodologia, voltando a fechar mesmo com a tendência de fluxo reverso de potência 

pois os outros protetores sinalizavam esta condição. 

Podemos observar na figura 5.2.3, a seguir, a ocorrência registrada pelo simulador. 

Note-se que, no registro de abertura as correntes são do barramento do próprio protetor no 

momento da decisão de abertura e no registro de fechamento as correntes anotadas são as do 

barramento do cliente (total), já que as do protetor aberto estão iguais a zero. 

A corrente reversa de 76 A, no barramento do protetor, é relativamente pequena para o 

secundário de um transformador de 15kV/380V-1000kVA (Triângulo/Estrela), representando 

menos de 2 A no lado primário. Mesmo em casos de falta de alta impedância (FAI ou HIF em 

inglês) no primário, a contribuição do secundário ainda seria limitada. Este tipo de ligação do 

transformador, com o primário em triângulo, dificulta o reconhecimento da falha pelo 

protetor, segundo Deroualle em seu estudo sobre impactos da GD em reticulados exclusivos 

(DEROUALLE, 2012). 

 

 

Data Hora Ocorrência Razão Ia Ib Ic Status P1 Status P2 Status P3 
Tem 

Reversa1 

Tem 

Reversa2 

Tem 

Reversa3 

7/9/2013 13:28:31 P2 Open Inst -3,01 -76 -5,877 1 0 1 True True True 

7/9/2013 13:28:32 P2 Close 
 

-4,383 -7,861 -4,499 1 1 1 True False True 

Figura 5.2.3: Registro de ocorrência do teste de corrente acima do limite injetada na fase B do protetor 2.  

 

 

Para melhor visualização da ocorrência, pode-se observar na figura 5.2.4 a seguir, as 

contribuições de corrente no momento da falha simulada, em um diagrama que representa o 

simulador. Os valores de correntes foram retirados do próprio simulador, no momento da 
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decisão pela abertura do protetor, arredondados para uma casa decimal. A linha em falha é 

indicada pela estrela vermelha. 

 

 

Figura 5.2.4: Fluxo das correntes no momento da falha simulada. Valores em vermelho indicam correntes 

reversas. Valores em amperes. Elaborado com valores do simulador arredondados. 2014.  

 

 

 

Outra avaliação importante foi feita simulando-se o estado de Primeira Contingência 

da subestação, com o simulador bloqueando um dos protetores, mantendo-o aberto 

“manualmente”, e rodando a simulação com os dados da subestação do IEE.  

Em situação ideal, seguindo os preceitos de redes inteligentes (Smart Grids), a 

concessionária estaria ciente de uma ocorrência de primeira contingência e o protetor em falha 

deveria voltar ao serviço em pouco tempo. 
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Durante o teste não foram registradas faltas no cliente, mesmo com as correntes 

(diretas e reversas) 50% maiores em relação à operação normal com os três protetores 

fechados. 

Finalmente, quanto à sensibilidade ao tempo de comunicação, as mesmas simulações 

foram feitas com tempos maiores de comunicação, chegando-se a 9,4 segundos. Abaixo, na 

figura 5.2.5, pode-se ver o resultado do teste com este tempo de comunicação. No caso, houve 

apenas duas ocorrências em 10 dias. No entanto, para que não houvesse nenhuma falta no 

período foi necessário baixar o tempo de comunicação para 16ms, ou seja inferior a um ciclo. 

 

 

 

 

Figura 5.2.5: Teste de sensibilidade quanto ao tempo de comunicação de 9,4s. O gráfico inferior em azul mostra 

as ocorrências de falta no barramento. Elaborado pelo autor, 2014. 

 

 

Observando a falha em detalhe, na figura 5.2.6 a seguir, pode-se observar a variação 

de potência reversa aumentando rapidamente, de um ciclo para o próximo, sem tempo para o 

protetor se adaptar. Isto demonstra o quão crítica é a rampa de aumento da potência reversa 
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para o estabelecimento do tempo máximo de comunicação entre os protetores. 

O momento da falha, em 12/09/13-13:41:03h, uma sexta feira, também indica que a 

percepção de que a geração fotovoltaica em relação às cargas é relativamente complementar 

nos dias úteis, causando aberturas nos protetores apenas nos finais de semana, não é de todo 

verdadeira. Pôde-se observar, pelos desligamentos registrados no simulador durante a semana 

que, para efeito da metodologia proposta, a rampa de geração se dá em grau mais controlado 

com cargas menores e, principalmente, estáveis. Os desligamentos no meio da semana, 

quando investigados mais de perto, em termos de ciclos demonstram que este fenômeno é, 

provavelmente, causado pelo coincidente desligamento de cargas no edifício causando um 

excedente repentino de geração. 

 

 

 

Figura 5.2.6: Detalhe do aumento abrupto da potência reversa que levou à falha. A Linha de tendência mostra a 

potência média reversa. Unidades: V, A, W.  Elaborado pelo autor, 2014. 

 

 

Ademais, vale lembrar que os relés de protetores se utilizam do cálculo da potência e 

defasagem para definir o sentido do fluxo de potência, porém os limites programados são 

definidos em amperes, portanto fica claro que em um barramento de maior tensão, se poderá 

ter uma geração proporcionalmente maior e ter maiores chances de compatibilização devido 

às menores taxas de variação de corrente. 
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Percebeu-se que esta taxa de variação de corrente (di/dt), ou da potência exportada, é 

crucial para que a metodologia funcione conforme o esperado. O aumento máximo da 

corrente deve ser tal que permita o tempo de adaptação dos protetores a essa situação. De 

certa forma, deve existir um compromisso, a ser estudado em campo, pois uma corrente que 

cresce muito rápido pode significar uma falha e, como tal, deve levar à abertura do protetor.  

A informação que reporta o fluxo reverso aos outros protetores, representado no 

simulador por uma variável booleana, pode ser transmitida, no mundo real, por um único sinal 

elétrico. Portanto, bastariam uma entrada e uma saída digital disponíveis no relé do protetor 

para se qualificar a testar a metodologia em campo.  

Opcionalmente, é claro que também se pode transmitir por meio de protocolos e meios 

de comunicação mais sofisticados, requerendo apenas uma porta de comunicação apropriada. 

Isto seria indicado nas redes de reticulados em malha, devido às distâncias entre protetores. 

Neste caso, de reticulados em malha, a metodologia continuaria válida e de sucesso 

mais provável inclusive. Com o barramento de baixa tensão contendo muitos clientes, há uma 

chance maior de que o fluxo de potência exportada seja consumido neste mesmo barramento, 

sem passar pelos protetores no sentido exportador.  

Se, por um momento, desviarmos a atenção do problema e nos concentrarmos na 

solução, poderiamos aprender com a Alemanha, que recentemente reviu as normas sobre 

ilhamento (toda norma de GD, na verdade) para que fossem modificados os algoritmos dos 

inversores de modo a não cessar a geração abruptamente, e sim de forma controlada, de 

acordo com o tipo e gravidade da ocorrência (VDE, 2011). Tal comportamento estava 

causando instabilidades sistêmicas, pela retirada intempestiva de blocos de potência.  

Da mesma forma, pode-se modificar os algoritmos dos inversores para limitar a 

injeção de potência em taxas controladas (rampa). Certamente, seria um compromisso entre a 

quantidade de energia obtida pelos algoritmos de máxima potência e a estabilidade do 

sistema. Porém, inversores assim propiciariam a maior compatibilização de GD, à base de 

inversores, com as redes de distribuição. 

No caso de Segunda contingência, na qual apenas um protetor arca com toda a carga, 

não haveria outro protetor para confirmar o fluxo reverso de potência e o protetor deve voltar 

ao seu comportamento, como é atualmente.  
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CONCLUSÃO 

 

 

A geração de energia a partir de painéis fotovoltaicos, incluindo suas diversas formas 

de apresentação, tais como os modernos filmes flexíveis, permitirão a redução do consumo 

em horário comercial dos centros metropolitanos, exatamente onde reside a topologia de 

reticulado. As áreas onde estão instalados os reticulados são as de maior densidade de carga e, 

ao mesmo tempo, as que apresentam as maiores restrições de expansão da rede ou aumento da 

potência disponível. A possibilidade de geração in loco poderia trazer um alívio às redes 

nessas áreas, refletindo em uma postergação de investimentos de reforço das mesmas.  

Porém, as restrições impostas pelo comportamento das redes reticuladas frente à GD 

tem feito com que se limitem as iniciativas de GD nessas áreas ou se cogite pela substituição 

dessa topologia com alto grau de confiabilidade por outras menos confiáveis.  

A modificação de comportamento dessas redes, no entanto, carecia de ambiente de 

estudos propício a testes e avaliações preliminares que demonstrasse a viabilidade dos 

algoritmos, com credibilidade tal que propiciasse a abertura de estudos de prototipagem e 

aplicação em campo.  

Com este objetivo, foram aquisitados dados elétricos reais em várias subestações de 

reticulado exclusivo (Spot network), em Brasília, e também nas instalações do Instituto de 

Energia e Ambiente (IEE), na Universidade de São Paulo, onde há uma instalação de geração 

fotovoltaica de 12kW exportando excedentes para a rede radial do campus e 

subsequentemente elaborou-se um simulador de uma subestação de reticulado exclusivo de 

três protetores.  

Tal ambiente de simulação foi implementado em linguagem de programação acessível, 

Visual Basic, e utilizando técnicas de programação menos sofisticadas e de fácil 

entendimento, disponibilizado em anexo, para permitir replicação e reutilização por outros 

pesquisadores. 

Pelo estudo das características dos protetores de rede, equipamento inerente às redes 

de reticulado e principal empecilho à inserção da GD, obteve-se o conhecimento necessário 

para testes de comportamentos e algoritmos para a criação de metodologia que permitisse, 

com os dados reais, simular o funcionamento de uma subestação tolerante à GD fotovoltaica.  

As subestações monitoradas têm características de demanda delineadas como as de 

áreas centrais metropolitanas: carga elevada em horários comerciais e carga bem mais baixa 
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durante a noite e finais de semana. No primeiro caso, em dias úteis, a geração fotovoltaica 

reduz o pico de demanda do meio do dia, sendo geralmente insuficiente para exportação de 

energia para a rede externa, porém apresentando picos de exportação que causaram 

desligamentos nas simulações com o comportamento atual dos protetores. Nos finais de 

semana a carga permanece baixa e há maior exportação dos excedentes, o que causa 

problemas nos reticulados, no modo atual, pelo fluxo reverso de potência. 

Observou-se que os recursos investidos na obtenção e utilização de dados reais foram 

proveitosos, tendo em vista que as variações de carga e geração reais impuseram desafios 

difíceis de conseguir em sinais sintetizados por software. Tais sinais reais também conferem 

maior credibilidade aos testes simulados e à própria metodologia proposta, por se aproximar 

de condições de campo.  

O estudo teve como contribuição maior a metodologia que possibilita a uma 

subestação de reticulado exclusivo tolerar o fluxo reverso de potência a partir de geração 

distribuída ligada ao barramento de baixa tensão da subestação (lado secundário), tais como 

fotovoltaica, pequenas eólicas, microturbinas e outros, aplicáveis em ambiente metropolitano. 

Esta metodologia pode ser também utilizada em reticulados em malha, desde que seja 

utilizado um método de comunicação adequado devido à distância entre protetores. 

No decorrer dos estudos foram identificadas variáveis e parâmetros que impactaram de 

forma mais importante a solução apresentada: 

 

 Taxa de variação de corrente exportada: as maiores taxas alcançam os limites 

programados (instantâneo ou com atraso) antes que o sistema consiga se 

adaptar ao fluxo reverso entre malhas; 

 Tempo de comunicação: o tempo de comunicação é o parâmetro que compete 

com a taxa de variação da corrente exportada. 

 Tensão do barramento do cliente: os protetores reagem ao fluxo de potência 

(direção), mas têm seus limites programados em amperes (magnitude), assim, 

os clientes de áreas com tensão de fornecimento mais elevadas terão 

naturalmente maiores possibilidades de sucesso de compatibilização (por 

apresentarem taxas de variações de correntes menores) ou poderão ter geração 

de maior potência. Por este motivo, nos dois itens anteriores foi mencionada a 

variação de corrente e não de potência. 

 

Objetivamente, após este estudo sobre a possibilidade da integração da geração 
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fotovoltaica com exportação de excedentes, instalada em clientes de baixa tensão em área de 

distribuição reticulada, constatou-se pelas simulações de uma nova metodologia proposta, que 

tal integração é factível e permite manter tanto os padrões de segurança atuais como também a 

função primordial dos protetores de rede.  

 

 

6.1 Sugestões de Trabalhos Futuros  

 

 

Os seguintes temas são de interesse para trabalhos futuros.  

 

• Estudos que caracterizem a geração fotovoltaica em áreas metropolitanas atualmente, no 

ambiente construído, envolvendo as novas tendências, tecnologias e considerações 

econômicas, proporcionando eficiência energética a estas áreas;  

• Pesquisar equipamentos que atendam às necessidades de operação do reticulado, em 

especial dos protetores de rede, visando uma futura interligação com a rede dos edifícios e 

seus geradores compatibilizando os dois sistemas pelo uso de conceitos de redes inteligentes 

(smart-grids);  

• Estudo sobre o uso de meios ambientalmente mais amigáveis (que baterias) de acumulação 

de energia para regulação momentânea de demandas e excedentes nos reticulados, em 

especial as Rodas de Inércia (Flywheel) de porte compatível com áreas metropolitanas; 

• Estudo do impacto dos carros elétricos ao sistema reticulado;  
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APENDICE A – Fontes do Programa Simulador 

 

 

Programa fonte dos simuladores e algumas rotinas de suporte elaborados pelo autor. 

 

 

Elementos da tela do programa referênciados no fonte 

 

 
Muda_TEXTO/hoje.frm 
'<------------------------- Description 

VB.Form hoje 

  +>VB.TextBox aviso 

  +>VB.CommandButton Vai 

  +>VB.Label lbl_contador4 

  +>VB.Label lbl_contador3 

  +>VB.Label lbl_contador2 

  +>VB.Label lbl_contador 

'<------------------------- End Of Description 

Attribute VB_Name = "hoje" 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False 

Attribute VB_Creatable = False 

Attribute VB_PredeclaredId = True 

Attribute VB_Exposed = False 

'---------------------------------------------------------------------------------------  

' Module    : hoje 

' Author    : Gustavo de Andrade Barreto 

' Date      : 27/11/2013 

' Purpose   : Processamento de arquivos no formato LVM (National Labview) específicos 

'             para medições desta Tese (3 tensões e 9 correntes,1000samples (finito) @ 1kHz ). 

' Enviroment: Microsoft Visual Basic 6.0 SP6, 32bits 

' Copyright : Pode ser usado para simulações no todo ou parcialmente desde que citada a fonte. 
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'---------------------------------------------------------------------------------------  

'Usa Rotina Exemplo para Selecionar Pastas disponível no Suporte Microsoft, 

'Fonte: http://support.microsoft.com/kb/179497/pt-br 

'Relação de identificadores de arquivos: 

'1-[pasta escolhida\]*.LVM, em sequencia alfabética  INPUT 

'2-[App.Path\]saida.csv OUTPUT 

'3-[c:\tempo\]*.lvm, novo arq.LVM processado OUTPUT 

'4-[arqs.LVMs, pasta e nome listados em listaarquivos.csv], em sequencia da listagem INPUT 

'5-[App.Path\]saida2.csv OUTPUT 

'6-[App.Path\]listaarquivos.csv (lista de arquivos em ordem de processamento) INPUT 

Option Explicit 

Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long) 

Private Const BIF_RETURNONLYFSDIRS = 1 

Private Const BIF_DONTGOBELOWDOMAIN = 2 

Private Const MAX_PATH = 260 

Private Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32" _ 

                                        (lpbi As BrowseInfo) As Long 

Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32" _ 

                                        (ByVal pidList As Long, _ 

                                        ByVal lpBuffer As String) As Long 

Private Declare Function lstrcat Lib "kernel32" Alias "lstrcatA" _ 

                                        (ByVal lpString1 As String, ByVal _ 

                                        lpString2 As String) As Long 

Private Type BrowseInfo 

  hWndOwner      As Long 

  pIDLRoot       As Long 

  pszDisplayName As Long 

  lpszTitle      As Long 

  ulFlags        As Long 

  lpfnCallback   As Long 

  lParam         As Long 

  iImage         As Long 

End Type 

' V A R I Á V E I S   P E R E N E S 

Dim vVetor As Variant 

Dim sArea As String 

Dim bFlipflop As Boolean 

Dim dCanal(12) As Double 

Dim dWattMedioNoCiclo(9) As Double 

Dim dWatt(9) As Double 

Dim fTempoTripSens1 As Double, fTempoTripSens2 As Double, fTempoTripSens3 As Double 'Tempo Trip 

sensibilizado (cada protetor) 

Dim fTempoFech1 As Double, fTempoFech2 As Double, fTempoFech3 As Double 'Tempo para fechamento 

(cada protetor) 

Dim sClosed1 As Single, sClosed2 As Single, sClosed3 As Single  ' Info de protetor fechado=1 aberto=0 

Dim sNextLVM As String 

Dim dBuffer1(26, 2) As Double, dBuffer2(26, 2) As Double   ' Buffers de 1 ciclo 

Dim sErrorDescription As String 

Dim iMedindo1 As Integer, iMedindo2 As Integer, iMedindo3 As Integer 

Dim fTripSens As Single       'Programado:Corrente para trip sensibilizado (com atraso) 

Dim fTripSens1 As Single, fTripSens2 As Single, fTripSens3 As Single 'Dinâmico: I p/trip sensibilizado (com 

atraso) 

Dim fTempoTripSens As Single  'Tempo para Trip sensibilizado (com atraso)(segundos) 

Dim fTripInst As Single       'Programado:Corrente para Trip instantâneo 

Dim fTripInst1 As Single, fTripInst2 As Single, fTripInst3 As Single 'Dinâmico:Corrente para Trip instantâneo 

Dim fTempoFech As Single      'Programado:Tempo para fechamento (segundos) 

Dim fTempoCom As Single       'Programado:Tempo de comunicação (segundos) 

Dim fComunicando1 As Single, fComunicando2 As Single, fComunicando3 As Single 'Tempo de comunicação 

(segundos) 

Dim bTemIReversa1 As Boolean, bTemIReversa2 As Boolean, bTemIReversa3 As Boolean    'Flag I reversa 
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neste protetor 

Dim dIaBarra As Double, dIbBarra As Double, dIcBarra As Double     ' Valor da corrente por fase no 

barramento cliente 

Sub Form_Load() 

   

  ' I N I C I A L I Z A Ç Õ E S 

   

  sArea = vbNullString 

  sClosed1 = 33.333 'Estado inicial dos protetores (zero = aberto) 

  sClosed2 = 34.333 

  sClosed3 = 32.333 

  fTripSens = -5          'Corrente para trip sensibilizado (A)(sinal negativo=reversa) 

  fTempoTripSens = 10    'Tempo para Trip sensibilizado (Segundos) 

  fTripInst = -15         'Corrente para Trip instantâneo (A)(sinal negativo=reversa) 

  fTempoFech = 0.5       'Tempo para fechamento (Segundos) 

  fTempoCom = 0.01       'Tempo de comunicação (segundos) 

  fTempoTripSens1 = fTempoTripSens 

  fTempoTripSens2 = fTempoTripSens 

  fTempoTripSens3 = fTempoTripSens 

  fComunicando1 = fTempoCom 

  fComunicando2 = fTempoCom 

  fComunicando3 = fTempoCom 

   

End Sub 

'---------------------------------------------------------------------------------------  

' Rotina    : EscolhePasta 

' Autor     : GAB 

' Data      : 28/11/2013 

' Propósito :Esta função permite selecionar a pasta de trabalho onde estão os arquivos LVM 

' Entrada   :nenhum 

' Saída     :String com o caminho absoluto da pasta escolhida (sem a barra invertida \ no final) 

'---------------------------------------------------------------------------------------  

' 

Private Function EscolhePasta() As String 

   

  Dim lpIDList As Long 

  Dim sBuffer As String 

  Dim szTitle As String 

  Dim tBrowseInfo As BrowseInfo 

   

  szTitle = "Escolha a pasta onde estão os arquivos LVM" 

  With tBrowseInfo 

    .hWndOwner = Me.hWnd 

    .lpszTitle = lstrcat(szTitle, "") 

    .ulFlags = BIF_RETURNONLYFSDIRS + BIF_DONTGOBELOWDOMAIN 

  End With 

   

  lpIDList = SHBrowseForFolder(tBrowseInfo) 

   

  If (lpIDList) Then 

    sBuffer = Space(MAX_PATH) 

    SHGetPathFromIDList lpIDList, sBuffer 

    sBuffer = Left(sBuffer, InStr(sBuffer, vbNullChar) - 1) 

    EscolhePasta = sBuffer 

  Else 

    EscolhePasta = vbNullString 

  End If 

   

End Function 

'---------------------------------------------------------------------------------------  
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' Rotina    : vai_Click 

' Autor     : GAB 

' Data      : 28/11/2013 

' Propósito :Esta função permite selecionar a pasta de trabalho onde estão os arquivos LVM e executa o 

'            processo selecionado em cada arquivo da pasta sequencialmente 

' Entrada   :nenhum 

' Saida     :String com o caminho absoluto da pasta escolhida (sem a barra invertida \ no final) 

'--------------------------------------------------------------------------------------- 

' 

Sub vai_Click() 

  Dim oFSO 

  Dim oPastaBatch 

  Dim oArquivoBatch 

  Dim sPastaSelec As String 

  Dim sExtensao As String 

  Dim Cronos As String 

  Dim sTemp As String 

  Dim lArqQuant As Long, lCont As Long 

  Dim i As Integer 

   

  ' Indica error handler. 

  On Error GoTo Error_vai_Click: 

   

  aviso.BackColor = vbWhite 

   

  'Usuário seleciona Pasta de Trabalho contendo os arquivos LVM (LABVIEW) para processar 

  sPastaSelec = EscolhePasta 

  If sPastaSelec = vbNullString Then Exit Sub 

   

  ' Cria FileSystemObject. 

  Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 

   

  'Set oFSO = New Scripting.FileSystemObject 

  Set oPastaBatch = oFSO.GetFolder(sPastaSelec) 

  lArqQuant = oPastaBatch.Files.Count 

  lCont = 0 

   

  Cronos = "Ini = " & Time   ' hora de inicio 

  aviso.Text = "Aguarde!" 

  aviso.BackColor = vbRed 

   

  ' Comentar a próxima linha para processo 9 apenas 

  Open App.Path & "\saida.csv" For Output As 2   ' Abre arquivo de Saída dos resultados 

  Open App.Path & "\saida2.csv" For Output As 5   ' Abre arquivo de Saída dos resultados 

   

  'BEGIN-Cabeçalho da planilha para processos 7 e 7a (descomentar) 

  sArea = "Data;Hora;Ocorrência;Razao;IaBarra;IbBarra;IcBarra;Status P1;Status P2;Status P3;Tem 

Reversa1;Tem Reversa2;Tem Reversa3;T LVM" 

  Print #2, sArea 

  'END-Cabeçalho para processo 7 e 7a 

  'BEGIN-Cabeçalho da planilha para processos 6a e 6ba (descomentar) 

  sArea = 

"Data;Hora;PaNivelMin;PbNivelMin;PcNivelMin;TLVMa;TLVMb;TLVMc;PaVariMax;PbVariMax;PcVariMa

x;TLVMa;TLVMb;TLVMc;" 

  Print #5, sArea 

  'END-Cabeçalho para processo 7 e 7a 

   

  'Parte que processa todos os arquivos na pasta selecionada sequencialmente. 

  For Each oArquivoBatch In oPastaBatch.Files 
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    ' Processamos apenas arquivos .LVM 

    sExtensao = UCase(oFSO.GetExtensionName(oArquivoBatch.Path))  ' Extensão do arquivo em maiusculas 

    If sExtensao = "LVM" Then 

       

      ' NUCLEO: AQUI ESTAO AS FUNCOES A SEREM REPETIDAS EM TODOS OS ARQUIVOS LVM DA 

PASTA ESCOLHIDA 

       

      Open oArquivoBatch For Input As #1  ' Abre arquivo LVM como entrada (modo texto) 

       

      lbl_contador2.Caption = Str(lCont) & " de " & Str(lArqQuant) & " processado" 

      lbl_contador3.Caption = oArquivoBatch 

      DoEvents 

       

      ' Descomentar o (um) processo que deseja executar 

      'Processo6a ' Faz estatistica sobre a maior taxa de variação de potência em um minuto (P/Brasilia+Solar) 

      'Processo6b ' Faz estatistica sobre a maior taxa de variação de potência em um minuto (P/Subst.IEE) 

      'Processo6c ' Faz estatistica sobre a maior taxa de variação de potência em um minuto (P/Subst.Brasilia 

sem GD) 

      'Processo7  ' Simula operação dos protetores frente aos arquivos LVM (Subestação IEE/USP com 

fotovoltaico). 

      'Processo7a ' Simula operação dos protetores frente aos arquivos LVM gerados pelo processo8 

(Brasilia+Solar). 

      Processo7b ' Mesmo que 7 mas modificado comportamento para Geração Distribuída (GD compativel) 

      'Processo7c ' Mesmo que 7a mas modificado comportamento para Geração Distribuída (GD compativel) 

       

      Close 3 

      Close 1 

      lCont = lCont + 1 

    End If 

    '   Exit For 

  Next oArquivoBatch 

   

  lbl_contador.Caption = Cronos & " - Fim = " & Time ' tempo do processo 

  aviso.Text = "Terminado !" 

  aviso.BackColor = vbGreen 

  lbl_contador2.Caption = Str(lCont) & " de " & Str(lArqQuant) & " processado" 

  DoEvents 

   

  ' Fecha arquivos abertos e libera vinculos/memória 

  Close 1 

  Close 2 

  Close 3 

  Close 4 

  Close 5 

  Set oArquivoBatch = Nothing 

  Set oPastaBatch = Nothing 

  Set oFSO = Nothing 

   

  Exit Sub 

   

  ' Error handler 

Error_vai_Click: 

  With Err 

    sErrorDescription = "Error '" & .Number & " " & .Description & "' ocorreu na linha " & IIf(Erl <> 0, 

CStr(Erl) & ".", "(Sem Erl).") & "vai_Click" 

  End With 

  i = MsgBox(sErrorDescription, vbOK, App.Title & " Error") 

  End 

End Sub 

'---------------------------------------------------------------------------------------  
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' Rotina    : Processo6a 

' Autor     : GAB 

' Data      : 20/12/2013 

' Propósito : Contabiliza a maior taxa de variação de potência de um ciclo para o próximo em 

'             um minuto e registra em um arquivo CSV p/estatistica. (para medições somadas Brasilia+Solar) 

' Entrada   : Arquivo LVM deve estar aberto para leitura no Identificador #1 

' Saída     : saída em formato CSV 

'---------------------------------------------------------------------------------------  

' 

Private Sub Processo6a() 

  Dim dWattSomatoria(9) As Double 

  Dim dWattMedioNoCicloAnt(9) As Double 

  Dim dWattVariapBaixo(9) As Double 

  Dim dWattNivelMinimo(9) As Double 

  Dim dWattCicloNovo As Double, dWattCicloAnt As Double, dWattVariacaoNova As _ 

     Double 

  Dim dVa As Double 

  Dim sTempoLVMbaixo(9) As String, sTempoLVMnivel(9) As String 

  Dim i As Integer, iMes As Integer, iDia As Integer, iHora As Integer 

  Dim iMin As Integer, iMinIni As Integer 

  Dim iSeg As Integer, iAmostras As Long 

  Dim vAno As Variant 

  Dim dTempoRef As Double, dTempoAtual As Double 

   

  ' Indica error handler. 

  On Error GoTo Error_Processo6a: 

   

  vAno = Array(0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31) 

   

  aviso.Text = "processando..." 

  lbl_contador4.Caption = "Processo6a" 

   

  sArea = vbNullString 

   

  bFlipflop = True 

   

  ' DETECTA FIM DO CABEÇALHO DO ARQUIVO LVM(HEADER) 

  Do While bFlipflop And (Not EOF(1)) 

    sArea = vbNullString 

    Line Input #1, sArea 

     

    If InStr(1, sArea, "Date", vbTextCompare) = 1 Then   ' duas vezes, a segunda é a data/hora correta da 

medição 

      'Date 2013/08/21 

      '123456789012345 

      iDia = Val(Mid(sArea, 14, 2)) 

      iMes = Val(Mid(sArea, 11, 2)) 

    End If 

    If InStr(1, sArea, "Time", vbTextCompare) = 1 Then    ' duas vezes 

      'Time 15:20:30,6810468999998444408 

      '12345678901234567890 

      iHora = Val(Mid(sArea, 6, 2)) 

      iMin = Val(Mid(sArea, 9, 2)) 

      iMinIni = iMin    ' registra minuto inicial 

      iSeg = Val(Mid(sArea, 12, 2)) 

    End If 

     

    ' se tem X_Value, inicia processador de valores 

    If InStr(1, sArea, "X_Value", vbTextCompare) Then bFlipflop = False 

  Loop 
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  If EOF(1) Then 

    aviso.Text = "X_Value não encontrado..." 

    Exit Sub 

  End If 

   

  dTempoRef = 0 

  dTempoAtual = 0 

  iAmostras = 0 

   

  ' Leitura das medidas 

  Do While Not EOF(1) 

    sArea = vbNullString 

    Line Input #1, sArea 

    iAmostras = iAmostras + 1 

    dVa = dCanal(1)   ' memoriza tensão Va da amostra anterior 

     

    vVetor = Split(sArea, vbTab, -1, vbTextCompare) 

    For i = 1 To 6 ' Converte canais texto em valores Double 

      dCanal(i) = CDbl(vVetor(i)) 

    Next 

     

    dTempoAtual = Int(CDbl(vVetor(0))) 

    If dTempoAtual > dTempoRef Then  'se mudou de segundo, acrescenta um segundo 

      dTempoRef = dTempoAtual  'atualiza o segundo sendo processado 

      iSeg = iSeg + 1   'Incrementa o segundo horário e propaga se necessário 

      If iSeg > 59 Then 

        iSeg = 0 

        sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

           Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

           "00") & ";" & Format(dWattNivelMinimo(1), "#########0.0##") & ";" & _ 

           Format(dWattNivelMinimo(2), "#########0.0##") & ";" & _ 

           Format(dWattNivelMinimo(3), "#########0.0##") & ";" & _ 

           sTempoLVMnivel(1) & ";" & sTempoLVMnivel(2) & ";" & sTempoLVMnivel(3) _ 

           & ";" & Format(dWattVariapBaixo(1), "#########0.0##") & ";" & _ 

           Format(dWattVariapBaixo(2), "#########0.0##") & ";" & _ 

           Format(dWattVariapBaixo(3), "#########0.0##") & ";" & _ 

           sTempoLVMbaixo(1) & ";" & sTempoLVMbaixo(2) & ";" & sTempoLVMbaixo(3) 

        Print #5, sArea 

        For i = 1 To 3 

          dWattVariapBaixo(i) = 0 

          dWattNivelMinimo(i) = 0 

        Next 

        iMin = iMin + 1 

        If iMin > 59 Then 

          iMin = 0 

          iHora = iHora + 1 

          If iHora > 23 Then 

            iHora = 0 

            iDia = iDia + 1 

            If iDia > vAno(iMes) Then 

              iDia = 1 

              iMes = iMes + 1 

              'Note que não muda o ano, logo também não tem ano bissexto 

            End If 

          End If 

        End If 

      End If 

    End If 
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    If dCanal(1) > 0 And dVa < 0 And iAmostras > 12 Then   'passagem por zero da tensão Va (com filtro de 

ruido) 

      If bFlipflop Then  ' dezpreza primeiro ciclo 

        ' Memoriza médias do ciclo anterior 

        dWattMedioNoCicloAnt(1) = dWattMedioNoCiclo(1) 

        dWattMedioNoCicloAnt(2) = dWattMedioNoCiclo(2) 

        dWattMedioNoCicloAnt(3) = dWattMedioNoCiclo(3) 

         

        ' Protetor 1 (potência média por fase em um ciclo) 

        dWattMedioNoCiclo(1) = dWattSomatoria(1) / iAmostras 

        dWattMedioNoCiclo(2) = dWattSomatoria(2) / iAmostras 

        dWattMedioNoCiclo(3) = dWattSomatoria(3) / iAmostras 

         

        ' Memoriza os NIVEIS mais negativos de potência atingidos (maior exportação) 

        ' e maiores VARiações de um ciclo (só a parcela negativa) 

        ' Resultado: Data;Hora;NivelPamin;NivelPbmin;NivelPcmin;T_LVM;VarPamin;VarPbmin;VarPcmin 

        For i = 1 To 3 

          'só p/baixo E que resulta em pot.negativa interessam 

          If (dWattMedioNoCicloAnt(i) > dWattMedioNoCiclo(i)) And _ 

             (dWattMedioNoCiclo(i) < 0) Then 

             

            If dWattNivelMinimo(i) > dWattMedioNoCiclo(i) Then  ' se é Record de baixa 

              dWattNivelMinimo(i) = dWattMedioNoCiclo(i)       ' registra novo NIVEL minimo nesta fase 

              sTempoLVMnivel(i) = vVetor(0)                       ' TimeStamp do arquivo LVM 

            End If 

             

            'calcula a VARIAÇÂO 

            dWattCicloNovo = dWattMedioNoCiclo(i) + 200000      ' somo 200k para ambos ficarem positivos 

            dWattCicloAnt = dWattMedioNoCicloAnt(i) + 200000 

            dWattVariacaoNova = (dWattCicloAnt - dWattCicloNovo) * (-1) 'Variação total para baixo 

             

            If dWattMedioNoCicloAnt(i) < 0 Then   ' se pot. foi de - para - pega a variação toda 

              If dWattVariapBaixo(i) > dWattVariacaoNova Then  ' se é record, registra 

                dWattVariapBaixo(i) = dWattVariacaoNova 

                sTempoLVMbaixo(i) = vVetor(0) 

              End If 

            Else                                  ' se pot. foi de + para - pega a parcela abaixo de zero 

              If dWattVariapBaixo(i) > dWattMedioNoCiclo(i) Then  ' se é record, registra 

                dWattVariapBaixo(i) = dWattMedioNoCiclo(i) 

                sTempoLVMbaixo(i) = vVetor(0) 

              End If 

            End If 

          End If 

        Next 

         

        ' ZERA TOTALIZADORES 

        dWattSomatoria(1) = 0 

        dWattSomatoria(2) = 0 

        dWattSomatoria(3) = 0 

        iAmostras = 0 

      End If 

      bFlipflop = True 

    End If   ' passagem por zero da tensão Va 

     

    ' TOTALIZADORES 

    dWattSomatoria(1) = (dWattSomatoria(1) + dCanal(4))   ' Potencia Pa 

    dWattSomatoria(2) = (dWattSomatoria(2) + dCanal(5))   ' Potencia Pb 

    dWattSomatoria(3) = (dWattSomatoria(3) + dCanal(6))   ' Potencia Pc 

     

  Loop 



127 

 

   

  Exit Sub 

   

  ' Error handler 

Error_Processo6a: 

  With Err 

    sErrorDescription = "Error '" & .Number & " " & .Description & _ 

       "' ocorreu na linha " & IIf(Erl <> 0, CStr(Erl) & ".", "(Sem Erl).") & _ 

       "Processo6a" 

  End With 

  i = MsgBox(sErrorDescription, vbOK, App.Title & " Error") 

  End 

   

End Sub 

'---------------------------------------------------------------------------------------  

' Rotina    : Processo6b 

' Autor     : GAB 

' Data      : 20/12/2013 

' Propósito : Contabiliza a maior taxa de variação de potência de um ciclo para o próximo em 

'             um minuto e registra em um arquivo CSV estatistica. (para medições da Subestação do IEE) 

' Entrada   : Arquivo LVM deve estar aberto para leitura no Identificador #1 

' Saída     : saída em formato CSV 

'---------------------------------------------------------------------------------------  

' 

Private Sub Processo6b() 

  Dim dWattSomatoria(9) As Double 

  Dim dWattMedioNoCicloAnt(9) As Double 

  Dim dWattNivelMinimo(9) As Double 

  Dim dWattVariapBaixo(9) As Double 

  Dim dWattCicloNovo As Double, dWattCicloAnt As Double, dWattVariacaoNova As _ 

     Double 

  Dim dVa As Double, dFator As Double 

  Dim sTempoLVMbaixo(9) As String, sTempoLVMnivel(9) As String 

  Dim i As Integer, iMes As Integer, iDia As Integer, iHora As Integer 

  Dim iMin As Integer, iMinIni As Integer 

  Dim iSeg As Integer, iAmostras As Long 

  Dim vAno As Variant 

  Dim dTempoRef As Double, dTempoAtual As Double 

   

  ' Indica error handler. 

  On Error GoTo Error_Processo6b: 

   

  vAno = Array(0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31) 

  aviso.Text = "processando..." 

  lbl_contador4.Caption = "Processo6b" 

  sArea = vbNullString 

  bFlipflop = True 

  '---------------------------------- 

  dFator = 1.732 '0.001   'raiz de 3    ' Fator multiplicador para elevar ou baixar o perfil de POTENCIA 

  '----------------------------------  ' O fator "Raiz de 3", eleva a tensão da geração do IEE de 127V para 220V 

  ' conforme comentado no texto. 

   

  ' DETECTA FIM DO CABEÇALHO DO ARQUIVO LVM(HEADER) 

  Do While bFlipflop And (Not EOF(1)) 

    sArea = vbNullString 

    Line Input #1, sArea 

     

    If InStr(1, sArea, "Date", vbTextCompare) = 1 Then   ' duas vezes, a segunda é a data/hora correta da 

medição 

      'Date 2013/08/21 
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      '123456789012345 

      iDia = Val(Mid(sArea, 14, 2)) 

      iMes = Val(Mid(sArea, 11, 2)) 

    End If 

    If InStr(1, sArea, "Time", vbTextCompare) = 1 Then    ' duas vezes 

      'Time 15:20:30,6810468999998444408 

      '12345678901234567890 

      iHora = Val(Mid(sArea, 6, 2)) 

      iMin = Val(Mid(sArea, 9, 2)) 

      iMinIni = iMin    ' registra minuto inicial 

      iSeg = Val(Mid(sArea, 12, 2)) 

    End If 

     

    ' se tem X_Value, inicia processador de valores 

    If InStr(1, sArea, "X_Value", vbTextCompare) Then bFlipflop = False 

  Loop 

   

  If EOF(1) Then 

    aviso.Text = "X_Value não encontrado..." 

    Exit Sub 

  End If 

   

  dTempoRef = 0 

  dTempoAtual = 0 

  iAmostras = 0 

   

  ' Leitura das medidas 

  Do While Not EOF(1) 

    sArea = vbNullString 

    Line Input #1, sArea 

    iAmostras = iAmostras + 1 

    dVa = dCanal(1)   ' memoriza tensão Va da amostra anterior 

     

    vVetor = Split(sArea, vbTab, -1, vbTextCompare) 

    For i = 1 To 9 ' Converte canais texto em valores Double 

      dCanal(i) = CDbl(vVetor(i)) 

    Next 

     

    dTempoAtual = Int(CDbl(vVetor(0))) 

    If dTempoAtual > dTempoRef Then  'se mudou de segundo, acrescenta um segundo 

      dTempoRef = dTempoAtual  'atualiza o segundo sendo processado 

      iSeg = iSeg + 1   'Incrementa o segundo e propaga se necessário 

      If iSeg > 59 Then 

        iSeg = 0 

        sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

           Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

           "00") & ";" & Format(dWattNivelMinimo(4), "#########0.0##") & ";" & _ 

           Format(dWattNivelMinimo(5), "#########0.0##") & ";" & _ 

           Format(dWattNivelMinimo(6), "#########0.0##") & ";" & _ 

           sTempoLVMnivel(4) & ";" & sTempoLVMnivel(5) & ";" & sTempoLVMnivel(6) _ 

           & ";" & Format(dWattVariapBaixo(4), "#########0.0##") & ";" & _ 

           Format(dWattVariapBaixo(5), "#########0.0##") & ";" & _ 

           Format(dWattVariapBaixo(6), "#########0.0##") & ";" & _ 

           sTempoLVMbaixo(4) & ";" & sTempoLVMbaixo(5) & ";" & sTempoLVMbaixo(6) 

        Print #5, sArea 

        For i = 4 To 6 

          dWattVariapBaixo(i) = 0 

          dWattNivelMinimo(i) = 0 

        Next 

        iMin = iMin + 1 
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        If iMin > 59 Then 

          iMin = 0 

          iHora = iHora + 1 

          If iHora > 23 Then 

            iHora = 0 

            iDia = iDia + 1 

            If iDia > vAno(iMes) Then 

              iDia = 1 

              iMes = iMes + 1 

              'Note que não muda o ano, logo também não tem ano bissexto 

            End If 

          End If 

        End If 

      End If 

    End If 

     

    '(Para o A geração fotovoltaica e subestação IEE foram utilizados apenas 3V(dCanal1,2,3) e 

3I(dCanal4,5,6)) 

     

    'Protetor 2 (Pot.Ativa por Fase) 

    dWatt(4) = dCanal(1) * dCanal(7) * 3491 * dFator    ' VRa * 34.91 * Ia2 * 100 

    dWatt(5) = dCanal(2) * dCanal(8) * 3477 * dFator    ' VRb * 34.77 * Ib2 * 100 

    dWatt(6) = dCanal(3) * dCanal(9) * 3415 * dFator    ' VRc * 34.15 * Ic2 * 100 

     

    If dCanal(1) > 0 And dVa < 0 And iAmostras > 12 Then  'passagem por zero da tensão Va (com filtro de 

ruido) 

      If bFlipflop Then  ' dezpreza primeira variação 

        ' Memoriza médias do ciclo anterior 

        dWattMedioNoCicloAnt(4) = dWattMedioNoCiclo(4) 

        dWattMedioNoCicloAnt(5) = dWattMedioNoCiclo(5) 

        dWattMedioNoCicloAnt(6) = dWattMedioNoCiclo(6) 

         

        ' Protetor 1 (potência média por fase em um ciclo) 

        dWattMedioNoCiclo(4) = dWattSomatoria(4) / iAmostras 

        dWattMedioNoCiclo(5) = dWattSomatoria(5) / iAmostras 

        dWattMedioNoCiclo(6) = dWattSomatoria(6) / iAmostras 

         

        ' Memoriza os NIVEIS mais negativos de potência atingidos (maior exportação) 

        ' e maiores VARiações de um ciclo (só a parcela negativa) 

        ' Resultado: Data;Hora;NivelPamin;NivelPbmin;NivelPcmin;T_LVM;VarPamin;VarPbmin;VarPcmin 

        For i = 4 To 6 

          'só p/baixo E que resulta em pot.negativa interessam 

          If (dWattMedioNoCicloAnt(i) > dWattMedioNoCiclo(i)) And _ 

             (dWattMedioNoCiclo(i) < 0) Then 

             

            If dWattNivelMinimo(i) > dWattMedioNoCiclo(i) Then  ' se é Record de baixa 

              dWattNivelMinimo(i) = dWattMedioNoCiclo(i)       ' registra novo NIVEL minimo nesta fase 

              sTempoLVMnivel(i) = vVetor(0)                       ' TimeStamp do arquivo LVM 

            End If 

             

            'calcula a VARIAÇÂO 

            dWattCicloNovo = dWattMedioNoCiclo(i) + 200000      ' somo 200k para ambos ficarem positivos 

            dWattCicloAnt = dWattMedioNoCicloAnt(i) + 200000 

            dWattVariacaoNova = (dWattCicloAnt - dWattCicloNovo) * (-1) 'Variação total para baixo 

             

            If dWattMedioNoCicloAnt(i) < 0 Then   ' se pot. foi de - para - pega a variação toda 

              If dWattVariapBaixo(i) > dWattVariacaoNova Then  ' se é record, registra 

                dWattVariapBaixo(i) = dWattVariacaoNova 

                sTempoLVMbaixo(i) = vVetor(0) 

              End If 
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            Else                                  ' se pot. foi de + para - pega a parcela abaixo de zero 

              If dWattVariapBaixo(i) > dWattMedioNoCiclo(i) Then  ' se é record, registra 

                dWattVariapBaixo(i) = dWattMedioNoCiclo(i) 

                sTempoLVMbaixo(i) = vVetor(0) 

              End If 

            End If 

          End If 

        Next 

         

        ' ZERA TOTALIZADORES 

        For i = 1 To 9 

          dWattSomatoria(i) = 0 

        Next 

        iAmostras = 0 

      End If            'if bFlipflop 

       

      bFlipflop = True 

    End If   ' if passagem por zero da tensão Va 

     

    ' TOTALIZADORES 

     

    dWattSomatoria(4) = (dWattSomatoria(4) + dWatt(4)) 

    dWattSomatoria(5) = (dWattSomatoria(5) + dWatt(5)) 

    dWattSomatoria(6) = (dWattSomatoria(6) + dWatt(6)) 

     

  Loop 

   

  Exit Sub 

   

  ' Error handler 

Error_Processo6b: 

  With Err 

    sErrorDescription = "Error '" & .Number & " " & .Description & _ 

       "' ocorreu na linha " & IIf(Erl <> 0, CStr(Erl) & ".", "(Sem Erl).") & _ 

       "Processo6b" 

  End With 

  i = MsgBox(sErrorDescription, vbOK, App.Title & " Error") 

  End 

   

End Sub 

'---------------------------------------------------------------------------------------  

' Rotina    : Processo6c 

' Autor     : GAB 

' Data      : 20/12/2013 

' Propósito : Contabiliza a maior taxa de variação de potência de um ciclo para o próximo em 

'             um minuto e registra em um arquivo CSV estatistica. (para medições da Subst.de Brasilia sem GD) 

' Entrada   : Arquivo LVM deve estar aberto para leitura no Identificador #1 

' Saída     : saída em formato CSV 

'--------------------------------------------------------------------------------------- 

' 

Private Sub Processo6c() 

  Dim dWattSomatoria(9) As Double 

  Dim dWattMedioNoCicloAnt(9) As Double 

  Dim dWattVariapBaixo(9) As Double 

  Dim dWattVariapCima(9) As Double 

  Dim dWattCicloNovo As Double, dWattCicloAnt As Double, dWattVariacaoNova As Double 

  Dim dVa As Double 

  Dim sTempoLVMbaixo As String, sTempoLVMcima As String 

  Dim i As Integer, iMes As Integer, iDia As Integer, iHora As Integer 

  Dim iMin As Integer, iMinIni As Integer 



131 

 

  Dim iSeg As Integer, iAmostras As Long 

  Dim vAno As Variant 

  Dim dTempoRef As Double, dTempoAtual As Double 

   

  ' Indica error handler. 

  On Error GoTo Error_Processo6c: 

   

  vAno = Array(0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31) 

   

  aviso.Text = "processando..." 

  lbl_contador4.Caption = "Processo6c" 

   

  sArea = vbNullString 

   

  bFlipflop = True 

   

  ' DETECTA FIM DO CABEÇALHO DO ARQUIVO LVM(HEADER) 

  Do While bFlipflop And (Not EOF(1)) 

    sArea = vbNullString 

    Line Input #1, sArea 

     

    If InStr(1, sArea, "Date", vbTextCompare) = 1 Then   ' duas vezes, a segunda é a data/hora correta da 

medição 

      'Date 2013/08/21 

      '123456789012345 

      iDia = Val(Mid(sArea, 14, 2)) 

      iMes = Val(Mid(sArea, 11, 2)) 

    End If 

    If InStr(1, sArea, "Time", vbTextCompare) = 1 Then    ' duas vezes 

      'Time 15:20:30,6810468999998444408 

      '12345678901234567890 

      iHora = Val(Mid(sArea, 6, 2)) 

      iMin = Val(Mid(sArea, 9, 2)) 

      iMinIni = iMin    ' registra minuto inicial 

      iSeg = Val(Mid(sArea, 12, 2)) 

    End If 

     

    ' se tem X_Value, inicia processador de valores 

    If InStr(1, sArea, "X_Value", vbTextCompare) Then bFlipflop = False 

  Loop 

   

  If EOF(1) Then 

    aviso.Text = "X_Value não encontrado..." 

    Exit Sub 

  End If 

   

  dTempoRef = 0 

  dTempoAtual = 0 

  iAmostras = 0 

   

  ' Leitura das medidas 

  Do While Not EOF(1) 

    sArea = vbNullString 

    Line Input #1, sArea 

    iAmostras = iAmostras + 1 

    dVa = dCanal(1)   ' memoriza tensão Va da amostra anterior 

     

    vVetor = Split(sArea, vbTab, -1, vbTextCompare) 

    For i = 1 To 9 ' Converte canais texto em valores Double 

      dCanal(i) = CDbl(vVetor(i)) 
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    Next 

     

    dTempoAtual = Int(CDbl(vVetor(0))) 

    If dTempoAtual > dTempoRef Then  'se mudou de segundo, acrescenta um segundo 

      dTempoRef = dTempoAtual  'atualiza o segundo sendo processado 

      iSeg = iSeg + 1   'Incrementa o segundo e propaga se necessário 

      If iSeg > 59 Then 

        iSeg = 0 

        sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & Format(iHora, "00") & ":" & 

Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, "00") & ";" & Format(dWattVariapBaixo(4), "#########0.0##") & 

";" & Format(dWattVariapBaixo(5), "#########0.0##") & ";" & Format(dWattVariapBaixo(6), 

"#########0.0##") & ";" & sTempoLVMbaixo & ";" & Format(dWattVariapCima(4), "#########0.0##") & ";" 

& Format(dWattVariapCima(5), "#########0.0##") & ";" & Format(dWattVariapCima(6), "#########0.0##") 

& ";" & sTempoLVMcima 

        Print #5, sArea 

        For i = 4 To 6 

          dWattVariapBaixo(i) = 0 

          dWattVariapCima(i) = 0 

        Next 

        iMin = iMin + 1 

        If iMin > 59 Then 

          iMin = 0 

          iHora = iHora + 1 

          If iHora > 23 Then 

            iHora = 0 

            iDia = iDia + 1 

            If iDia > vAno(iMes) Then 

              iDia = 1 

              iMes = iMes + 1 

              'Note que não muda o ano, logo também não tem ano bissexto 

            End If 

          End If 

        End If 

      End If 

    End If 

     

    'Canais não utilizados deverão ser igualados a zero. 

    '(Para o A geração fotovoltaica e subestação IEE foram utilizados apenas 3V(dCanal1,2,3) e 

3I(dCanal4,5,6)) 

    'Protetor 1 (Pot.Ativa por Fase) (Tensão * Fator TP calibrado) * (Corrente * Fator TCs) 

    dWatt(1) = dCanal(1) * dCanal(4) * 104730 '* dFator   ' VRa * 34.91 * Ia1 * 3000 

    dWatt(2) = dCanal(2) * dCanal(5) * 104310 '* dFator   ' VRb * 34.77 * Ib1 * 3000 

    dWatt(3) = dCanal(3) * dCanal(6) * 102450 '* dFator   ' VRc * 34.15 * Ic1 * 3000 

     

    'Protetor 2 (Pot.Ativa por Fase) 

    dWatt(4) = dCanal(1) * dCanal(7) * 3491 '* dFator    ' VRa * 34.91 * Ia2 * 100 

    dWatt(5) = dCanal(2) * dCanal(8) * 3477 '* dFator    ' VRb * 34.77 * Ib2 * 100 

    dWatt(6) = dCanal(3) * dCanal(9) * 3415 '* dFator    ' VRc * 34.15 * Ic2 * 100 

     

    'Protetor 3 (Pot.Ativa por Fase) 

    dWatt(7) = dCanal(1) * dCanal(10) * 3491 '* dFator    ' VRa * 34.91 * Ia1 * 100 

    dWatt(8) = dCanal(2) * dCanal(11) * 3477 '* dFator    ' VRb * 34.77 * Ib1 * 100 

    dWatt(9) = dCanal(3) * dCanal(12) * 3415 '* dFator    ' VRc * 34.15 * Ic1 * 100 

     

    If dCanal(1) > 0 And dVa < 0 And iAmostras > 12 Then   'passagem por zero da tensão Va (com filtro de 

ruido) 

      If bFlipflop Then  ' dezpreza primeira variação 

        ' Memoriza médias do ciclo anterior e calcula nova média 

        For i = 1 To 9 

          dWattMedioNoCicloAnt(i) = dWattMedioNoCiclo(i) 
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          dWattMedioNoCiclo(i) = dWattSomatoria(i) / iAmostras 

        Next 

         

        ' O P Ç Ã O   -   O P Ç Ã O  (descomentar o trecho desejado) 

         

        ' Memoriza as VARIAÇÕES máximas para baixo e para cima por fase 

        ' Resultado: Data;Hora;VarPamin;VarPbmin;VarPcmin;VarPamax;VarPbmax;VarPcmax (Var=Variação) 

        '         For i = 4 To 6 

        '            dWattCicloNovo = dWattMedioNoCiclo(i) + 10000 

        '            dWattCicloAnt = dWattMedioNoCicloAnt(i) + 10000 

        '            dWattVariacaoNova = (IIf(dWattCicloNovo > dWattCicloAnt, _        '               (dWattCicloNovo - 

dWattCicloAnt), (dWattCicloAnt - dWattCicloNovo) _        '               * (-1))) 

        '            If dWattVariapBaixo(i) > dWattVariacaoNova Then  ' se está mais reversa 

        '               dWattVariapBaixo(i) = dWattVariacaoNova 

        '               sTempoLVMbaixo = vVetor(0) ' TimeStamp do arquivo LVM 

        '            End If 

        '            If dWattVariapCima(i) < dWattVariacaoNova Then  ' se está mais direta 

        '               dWattVariapCima(i) = dWattVariacaoNova 

        '               sTempoLVMcima = vVetor(0) ' TimeStamp do arquivo LVM 

        '            End If 

        '         Next 

         

        ' Memoriza os NIVEIS mais negativos de potência atingidos de um ciclo para o próximo por fase 

        ' e VARiação que ocasionou este mesmo nivel 

        ' Resultado: Data;Hora;NivelPamin;NivelPbmin;NivelPcmin;T_LVM;VarPamin;VarPbmin;VarPcmin 

        For i = 4 To 9 

          If (dWattMedioNoCiclo(i) < dWattMedioNoCicloAnt(i)) Then ' And (dWattMedioNoCiclo(i) < 0)só 

p/baixo E nova abaixo de 0 interessam 

            dWattVariacaoNova = dWattMedioNoCiclo(i) 

            If dWattVariapBaixo(i) > dWattVariacaoNova Then  ' se a potência esta mais negativa 

              dWattVariapBaixo(i) = dWattVariacaoNova 

              'calcula a diferença e sentido (para baixo é -) 

              dWattCicloNovo = dWattMedioNoCiclo(i) + 100000 

              dWattCicloAnt = dWattMedioNoCicloAnt(i) + 100000 

              dWattVariacaoNova = (IIf(dWattCicloNovo > dWattCicloAnt, (dWattCicloNovo - dWattCicloAnt), 

(dWattCicloAnt - dWattCicloNovo) * (-1))) 

               

              dWattVariapCima(i) = dWattVariacaoNova ' a variavel conterá a variação para baixo deste ciclo 

              sTempoLVMbaixo = vVetor(0) ' TimeStamp do arquivo LVM 

            End If 

          End If 

        Next 

        For i = 1 To 9 

          dWattMedioNoCiclo(i) = dWattSomatoria(i) / iAmostras 

        Next 

        ' ZERA TOTALIZADORES 

        For i = 1 To 9 

          dWattSomatoria(i) = 0 

        Next 

        iAmostras = 0 

      End If            'if bFlipflop 

       

      bFlipflop = True 

    End If   ' if passagem por zero da tensão Va 

     

    ' TOTALIZADORES 

    dWattSomatoria(1) = (dWattSomatoria(1) + dWatt(1)) 

    dWattSomatoria(2) = (dWattSomatoria(2) + dWatt(2)) 

    dWattSomatoria(3) = (dWattSomatoria(3) + dWatt(3)) 
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    dWattSomatoria(4) = (dWattSomatoria(4) + dWatt(4)) 

    dWattSomatoria(5) = (dWattSomatoria(5) + dWatt(5)) 

    dWattSomatoria(6) = (dWattSomatoria(6) + dWatt(6)) 

     

    dWattSomatoria(7) = (dWattSomatoria(7) + dWatt(7)) 

    dWattSomatoria(8) = (dWattSomatoria(8) + dWatt(8)) 

    dWattSomatoria(9) = (dWattSomatoria(9) + dWatt(9)) 

     

  Loop 

   

  Exit Sub 

   

  ' Error handler 

Error_Processo6c: 

  With Err 

    sErrorDescription = "Error '" & .Number & " " & .Description & _ 

       "' ocorreu na linha " & IIf(Erl <> 0, CStr(Erl) & ".", "(Sem Erl).") & _ 

       "Processo6c" 

  End With 

  i = MsgBox(sErrorDescription, vbOK, App.Title & " Error") 

  End 

   

End Sub 

'---------------------------------------------------------------------------------------  

' Rotina    : Processo7 

' Autor     : GAB 

' Data      : 29/12/2013 

' Propósito : Lê arquivos LVM e simula reações de reticulado exclusivo de 3 trafos para 

'             tensões e correntes registradas no arquivo. 

' Entrada   : Arquivo LVM deve estar aberto para leitura no Identificador #1 

' Saída     : Arquivo com formato CSV, com resultados 

'---------------------------------------------------------------------------------------  

' 

Private Sub Processo7() 

  Dim dWattSomatoria(9) As Double 

  Dim dFator As Double 

  Dim dVa As Double 

  Dim bMudouConfig As Boolean, bZX As Boolean 'Flag Zero Cross (ZX) 

  Dim bRedeMorta As Boolean, bRedeMortaMemo As Boolean    'Flag Barramento Desenergizado (Rede 

Morta) 

  Dim bMinutoSemEvento As Boolean 

  Dim i As Integer, iMes As Integer, iDia As Integer, iHora As Integer 

  Dim iMin As Integer, iMinIni As Integer 

  Dim iSeg As Integer, iAmostras As Long 

  Dim vAno As Variant 

  Dim dTempoRef As Double, dTempoAtual As Double 

  Dim dIaBarraP1 As Double, dIbBarraP1 As Double, dIcBarraP1 As Double     ' Valor da corrente por fase no 

barramento cliente 

  Dim dIaBarraP2 As Double, dIbBarraP2 As Double, dIcBarraP2 As Double     ' Valor da corrente por fase no 

barramento cliente 

  Dim dIaBarraP3 As Double, dIbBarraP3 As Double, dIcBarraP3 As Double     ' Valor da corrente por fase no 

barramento cliente 

  Dim sRazao As String 

   

  ' Indica error handler. 

  On Error GoTo Error_Processo7: 

   

  ' I N I C I A L I Z A Ç Õ E S 

  vAno = Array(0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31) 

  aviso.Text = "processando..." 
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  lbl_contador4.Caption = "Processo7" 

  sArea = vbNullString 

  bFlipflop = True 

  dTempoRef = 0 

  dTempoAtual = 0 

  iAmostras = 0 

  '---------------------------------- 

  dFator = 1.732 '0.001   'raiz de 3    ' Fator multiplicador para elevar ou baixar o perfil de POTENCIA 

  '----------------------------------  ' O fator "Raiz de 3", eleva a tensão da geração do IEE de 127V para 220V 

  ' conforme comentado no texto. 

   

  ' DETECTA FIM DO CABEÇALHO DO ARQUIVO LVM(HEADER) 

  Do While bFlipflop And (Not EOF(1)) 

    sArea = vbNullString 

    Line Input #1, sArea 

     

    If InStr(1, sArea, "Date", vbTextCompare) = 1 Then   ' duas vezes, a segunda é a data/hora correta da 

medição 

      'Date 2013/08/21 

      '123456789012345 

      iDia = Val(Mid(sArea, 14, 2)) 

      iMes = Val(Mid(sArea, 11, 2)) 

    End If 

    If InStr(1, sArea, "Time", vbTextCompare) = 1 Then    ' duas vezes 

      'Time 15:20:30,6810468999998444408 

      '12345678901234567890 

      iHora = Val(Mid(sArea, 6, 2)) 

      iMin = Val(Mid(sArea, 9, 2)) 

      iMinIni = iMin    ' registra minuto inicial 

      iSeg = Val(Mid(sArea, 12, 2)) 

    End If 

     

    ' se tem X_Value, inicia processador de valores 

    If InStr(1, sArea, "X_Value", vbTextCompare) Then bFlipflop = False 

  Loop 

   

  If EOF(1) Then 

    aviso.Text = "X_Value não encontrado..." 

    Exit Sub 

  End If 

   

  ' Leitura das medidas 

  Do While Not EOF(1) 

    sArea = vbNullString 

    Line Input #1, sArea 

    iAmostras = iAmostras + 1 

    dVa = dCanal(1)   ' memoriza tensão Va da amostra anterior 

     

    vVetor = Split(sArea, vbTab, -1, vbTextCompare) 

    For i = 1 To 12 ' Converte canais em valores Double 

      dCanal(i) = CDbl(vVetor(i)) 

    Next 

     

    dTempoAtual = Int(CDbl(vVetor(0))) 

    If dTempoAtual > dTempoRef Then  'se mudou de segundo, acrescenta um segundo 

      dTempoRef = dTempoAtual  'atualiza o segundo sendo processado 

      iSeg = iSeg + 1   'Incrementa o segundo e propaga se necessário 

      If iSeg > 59 Then 

        iSeg = 0 

        sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & Format(iHora, "00") & ":" & 
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Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, "00") & ";" & IIf(bRedeMortaMemo, "0", "1")   ' se teve rede morta 

neste minuto=0 (p/relatório) 

        Print #5, sArea 

        bRedeMortaMemo = False 

        iMin = iMin + 1 

        If iMin > 59 Then 

          iMin = 0 

          iHora = iHora + 1 

          If iHora > 23 Then 

            iHora = 0 

            iDia = iDia + 1 

            If iDia > vAno(iMes) Then 

              iDia = 1 

              iMes = iMes + 1 

              'Note que não muda o ano, logo também não tem ano bissexto 

            End If 

          End If 

        End If 

      End If 

    End If 

     

    'Canais não utilizados deverão ser igualados a zero. 

    '(Para o A geração fotovoltaica e subestação IEE foram utilizados apenas 3V(dCanal1,2,3) e 

3I(dCanal4,5,6)) 

    'Protetor 1 (Pot.Ativa por Fase) (Tensão * Fator TP calibrado) * (Corrente * Fator TCs) 

    '   dWatt(1) = dCanal(1) * dCanal(4) * 104730 '* dFator   ' VRa * 34.91 * Ia1 * 3000 

    '   dWatt(2) = dCanal(2) * dCanal(5) * 104310 '* dFator   ' VRb * 34.77 * Ib1 * 3000 

    '   dWatt(3) = dCanal(3) * dCanal(6) * 102450 '* dFator   ' VRc * 34.15 * Ic1 * 3000 

     

    'Protetor 2 (Pot.Ativa por Fase) 

    dWatt(4) = dCanal(1) * dCanal(7) * 3491 * dFator    ' VRa * 34.91 * Ia2 * 100 

    dWatt(5) = dCanal(2) * dCanal(8) * 3477 * dFator    ' VRb * 34.77 * Ib2 * 100 

    dWatt(6) = dCanal(3) * dCanal(9) * 3415 * dFator    ' VRc * 34.15 * Ic2 * 100 

     

    'Protetor 3 (Pot.Ativa por Fase) 

    '   dWatt(7) = dCanal(1) * dCanal(10) * 3491 '* dFator    ' VRa * 34.91 * Ia1 * 100 

    '   dWatt(8) = dCanal(2) * dCanal(11) * 3477 '* dFator    ' VRb * 34.77 * Ib1 * 100 

    '   dWatt(9) = dCanal(3) * dCanal(12) * 3415 '* dFator    ' VRc * 34.15 * Ic1 * 100 

     

    If dCanal(1) > 0 And dVa < 0 And iAmostras > 12 Then   'passagem por zero da tensão Va (com filtro de 

ruido) 

       

      bZX = True  ' marca de Zero Cross 

       

      ' Protetor 1 (potência média por fase em um segundo) 

      '       dWattMedioNoCiclo(1) = dWattSomatoria(1) / iAmostras 

      '       dWattMedioNoCiclo(2) = dWattSomatoria(2) / iAmostras 

      '       dWattMedioNoCiclo(3) = dWattSomatoria(3) / iAmostras 

       

      ' Protetor 2 (potência média por fase em um segundo) 

      dWattMedioNoCiclo(4) = dWattSomatoria(4) / iAmostras 

      dWattMedioNoCiclo(5) = dWattSomatoria(5) / iAmostras 

      dWattMedioNoCiclo(6) = dWattSomatoria(6) / iAmostras 

       

      ' Protetor 3 (potência média por fase em um segundo) 

      '       dWattMedioNoCiclo(7) = dWattSomatoria(7) / iAmostras 

      '       dWattMedioNoCiclo(8) = dWattSomatoria(8) / iAmostras 

      '       dWattMedioNoCiclo(9) = dWattSomatoria(9) / iAmostras 

       

      ' ZERA TOTALIZADORES 
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      '       dWattSomatoria(1) = 0 

      '       dWattSomatoria(2) = 0 

      '       dWattSomatoria(3) = 0 

      dWattSomatoria(4) = 0 

      dWattSomatoria(5) = 0 

      dWattSomatoria(6) = 0 

      '       dWattSomatoria(7) = 0 

      '       dWattSomatoria(8) = 0 

      '       dWattSomatoria(9) = 0 

      iAmostras = 0 

    End If   ' passagem por zero da tensão Va 

     

    ' TOTALIZADORES 

    '   dWattSomatoria(1) = (dWattSomatoria(1) + dWatt(1)) 

    '   dWattSomatoria(2) = (dWattSomatoria(2) + dWatt(2)) 

    '   dWattSomatoria(3) = (dWattSomatoria(3) + dWatt(3)) 

     

    dWattSomatoria(4) = (dWattSomatoria(4) + dWatt(4)) 

    dWattSomatoria(5) = (dWattSomatoria(5) + dWatt(5)) 

    dWattSomatoria(6) = (dWattSomatoria(6) + dWatt(6)) 

     

    '   dWattSomatoria(7) = (dWattSomatoria(7) + dWatt(7)) 

    '   dWattSomatoria(8) = (dWattSomatoria(8) + dWatt(8)) 

    '   dWattSomatoria(9) = (dWattSomatoria(9) + dWatt(9)) 

     

    'Divide a CORRENTE das fases dentre os protetores fechados (ligeiramente desigual) 

    'onde o valor de sCloseX simula uma admitância relativa de cada protetor 

    If (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3) = 0 Then ' Barramento Desenergizado(rede morta) 

      dIaBarra = 0 

      dIbBarra = 0 

      dIcBarra = 0 

      bRedeMorta = True 

      bRedeMortaMemo = True  ' para relatório 

    Else 

      dIaBarra = (dWattMedioNoCiclo(1) + dWattMedioNoCiclo(4) + dWattMedioNoCiclo(7)) / (127) 

      dIaBarraP1 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

      dIaBarraP2 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

      dIaBarraP3 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

       

      dIbBarra = (dWattMedioNoCiclo(2) + dWattMedioNoCiclo(5) + dWattMedioNoCiclo(8)) / (127) 

      dIbBarraP1 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

      dIbBarraP2 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

      dIbBarraP3 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

       

      dIcBarra = (dWattMedioNoCiclo(3) + dWattMedioNoCiclo(6) + dWattMedioNoCiclo(9)) / (127) 

      dIcBarraP1 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

      dIcBarraP2 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

      dIcBarraP3 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

      bRedeMorta = False 

    End If 

     

    'Comportamento individual de cada um dos 3 protetores 

     

    'Protetor de Redes 1 

===================================================================

=========== 

    If sClosed1 Then                 ' se esta FECHADO 

      If iMedindo1 = 0 Then         ' se passou um ciclo depois de fechar 

        If dIaBarraP1 < fTripInst Or dIbBarraP1 < fTripInst Or dIcBarraP1 < fTripInst Then 

          sClosed1 = 0              ' Trip por I reversa instantânea 
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          sRazao = "Inst" 

        Else 

          If dIaBarraP1 < fTripSens Or dIbBarraP1 < fTripSens Or dIcBarraP1 < fTripSens Then 

            'Decrementa tempo 

            fTempoTripSens1 = fTempoTripSens1 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

            If fTempoTripSens1 < 0 Then 

              sClosed1 = 0 'Se esgotou = OPEN (Trip I Reversa Sensibilizada) 

              sRazao = "Sens" 

            End If 

          Else 

            fTempoTripSens1 = fTempoTripSens 

          End If 

        End If 

        If sClosed1 = 0 Then  'Se abriu, reporta 

          bMudouConfig = True 

          sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

             Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

             "00") & ";P1 Open;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarraP1, _ 

             "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarraP1, "#########0.0##") & ";" & _ 

             Format(dIcBarraP1, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

             Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";;;;" & ";" & vVetor(0) 

          Print #2, sArea 

          bMinutoSemEvento = False 

          fTempoFech1 = fTempoFech  ' reset timer 

          iMedindo1 = 2 

        End If 

      Else 

        If bZX Then iMedindo1 = iMedindo1 - 1 ' conta o primeiro ciclo completo 

      End If 

    Else 

      'se condições,conta tempo para fechar 

      If bRedeMorta Then  ' Barramento Desenergizado(rede morta) 

        fTempoFech1 = fTempoFech1 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

      Else 

        If dIaBarra > 0 And dIbBarra > 0 And dIcBarra > 0 Then 

          fTempoFech1 = fTempoFech1 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

        Else 

          fTempoFech1 = fTempoFech  ' reset timer 

        End If 

      End If 

      If fTempoFech1 < 0 Then 

        bMudouConfig = True 

        sRazao = " " 

        sClosed1 = 33.333 'Se esgotou => CLOSE. Reporta fechamento. 

        sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

           Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

           "00") & ";P1 Close;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarra, _ 

           "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarra, "#########0.0##") & ";" & _ 

           Format(dIcBarra, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

           Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";;;;" & ";" & vVetor(0) 

        Print #2, sArea 

        bMinutoSemEvento = False 

      End If 

    End If 'if sClosed1 

     

    'Protetor de Redes 2 

===================================================================

=========== 

    If sClosed2 Then                 ' se esta FECHADO 

      If iMedindo2 = 0 Then         ' se passou um ciclo depois de fechar 
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        If dIaBarraP2 < fTripInst Or dIbBarraP2 < fTripInst Or dIcBarraP2 < fTripInst Then 

          sClosed2 = 0              ' Trip por I reversa instantânea 

          sRazao = "Inst" 

        Else 

          If dIaBarraP2 < fTripSens Or dIbBarraP2 < fTripSens Or dIcBarraP2 < fTripSens Then 

            'Decrementa tempo 

            fTempoTripSens2 = fTempoTripSens2 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

            If fTempoTripSens2 < 0 Then 

              sClosed2 = 0 'Se esgotou = OPEN (Trip I Reversa Sensibilizada) 

              sRazao = "Sens" 

            End If 

          Else 

            fTempoTripSens2 = fTempoTripSens 

          End If 

        End If 

        If sClosed2 = 0 Then  'Se abriu, reporta 

          bMudouConfig = True 

          sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

             Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

             "00") & ";P2 Open;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarraP2, _ 

             "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarraP2, "#########0.0##") & ";" & _ 

             Format(dIcBarraP2, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

             Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";;;;" & ";" & vVetor(0) 

          Print #2, sArea 

          bMinutoSemEvento = False 

          fTempoFech2 = fTempoFech  ' reset timer 

          iMedindo2 = 2 

        End If 

      Else 

        If bZX Then iMedindo2 = iMedindo2 - 1 ' conta o primeiro ciclo completo 

      End If 

    Else 

      'se condições,conta tempo para fechar 

      If bRedeMorta Then  ' Barramento Desenergizado(rede morta) 

        fTempoFech2 = fTempoFech2 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

      Else 

        If dIaBarra > 0 And dIbBarra > 0 And dIcBarra > 0 Then 

          fTempoFech2 = fTempoFech2 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

        Else 

          fTempoFech2 = fTempoFech  ' reset timer 

        End If 

      End If 

      If fTempoFech2 < 0 Then 

        bMudouConfig = True 

        sRazao = " " 

        sClosed2 = 34.333 'Se esgotou => CLOSE. Reporta fechamento. 

        sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

           Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

           "00") & ";P2 Close;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarra, _ 

           "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarra, "#########0.0##") & ";" & _ 

           Format(dIcBarra, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

           Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";;;;" & ";" & vVetor(0) 

        Print #2, sArea 

        bMinutoSemEvento = False 

      End If 

    End If 'sClosed2=1 

     

    'Protetor de Redes 3 

===================================================================

=========== 
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    If sClosed3 Then                 ' se esta FECHADO 

      If iMedindo3 = 0 Then         ' se passou um ciclo depois de fechar 

        If dIaBarraP3 < fTripInst Or dIbBarraP3 < fTripInst Or dIcBarraP3 < fTripInst Then 

          sClosed3 = 0              ' Trip por I reversa instantânea 

          sRazao = "Inst" 

        Else 

          If dIaBarraP3 < fTripSens Or dIbBarraP3 < fTripSens Or dIcBarraP3 < fTripSens Then 

            'Decrementa tempo 

            fTempoTripSens3 = fTempoTripSens3 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

            If fTempoTripSens3 < 0 Then 

              sClosed3 = 0 'Se esgotou = OPEN (Trip I Reversa Sensibilizada) 

              sRazao = "Sens" 

            End If 

          Else 

            fTempoTripSens3 = fTempoTripSens 

          End If 

        End If 

        If sClosed3 = 0 Then  'Se abriu, reporta 

          sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

             Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

             "00") & ";P3 Open;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarraP3, _ 

             "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarraP3, "#########0.0##") & ";" & _ 

             Format(dIcBarraP3, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

             Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";;;;" & ";" & vVetor(0) 

          Print #2, sArea 

          bMinutoSemEvento = False 

          fTempoFech3 = fTempoFech  ' reset timer 

          iMedindo3 = 2 

        End If 

      Else 

        If bZX Then iMedindo3 = iMedindo3 - 1 ' conta o primeiro ciclo completo 

      End If 

    Else 

      'se condições,conta tempo para fechar 

      If bRedeMorta Then  ' Barramento Desenergizado(rede morta) 

        fTempoFech3 = fTempoFech3 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

      Else 

        If dIaBarra > 0 And dIbBarra > 0 And dIcBarra > 0 Then 

          fTempoFech3 = fTempoFech3 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

        Else 

          fTempoFech3 = fTempoFech  ' reset timer 

        End If 

      End If 

      If fTempoFech3 < 0 Then 

        sClosed3 = 32.333 'Se esgotou => CLOSE. Reporta fechamento. 

        sRazao = " " 

        sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

           Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

           "00") & ";P3 Close;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarra, _ 

           "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarra, "#########0.0##") & ";" & _ 

           Format(dIcBarra, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

           Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";;;;" & ";" & vVetor(0) 

        Print #2, sArea 

        bMinutoSemEvento = False 

      End If 

    End If 'sClosed3=1 

     

    bZX = False  ' só é True por uma amostra 

     

  Loop 
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  Exit Sub 

   

  ' Error handler 

Error_Processo7: 

  With Err 

    sErrorDescription = "Error '" & .Number & " " & .Description & "' ocorreu na linha " & IIf(Erl <> 0, 

CStr(Erl) & ".", "(Sem Erl).") & "Processo7" 

  End With 

  i = MsgBox(sErrorDescription, vbOK, App.Title & " Error") 

  End 

   

End Sub 

'---------------------------------------------------------------------------------------  

' Rotina    : Processo7a 

' Autor     : GAB 

' Data      : 29/12/2013 

' Propósito : Lê arquivos LVM e simula reações de reticulado exclusivo de 3 trafos para 

'             potências registradas no arquivo. O arquivo de entrada é o gerado pelo processo 8, 

'             de soma de perfís de potência, que tem 3 tensões e 3 potências (negativa = reversa). 

' Entrada   : Arquivo LVM deve estar aberto para leitura no Identificador #1 

' Saída     : Arquivo com formato CSV, com resultados 

'--------------------------------------------------------------------------------------- 

' 

Private Sub Processo7a() 

  Dim dFator As Double 

  Dim dVa As Double 

  Dim dWattSomatoria(9) As Double 

  Dim bMudouConfig As Boolean, bZX As Boolean  'Flag Zero Cross (ZX) 

  Dim bRedeMorta As Boolean, bRedeMortaMemo As Boolean    'Flag Barramento Desenergizado (Rede 

Morta) 

  Dim bMinutoSemEvento As Boolean 

  Dim i As Integer, iMes As Integer, iDia As Integer, iHora As Integer 

  Dim iMin As Integer, iMinIni As Integer 

  Dim iSeg As Integer, iAmostras As Long 

  Dim vAno As Variant 

  Dim dTempoRef As Double, dTempoAtual As Double 

  Dim dIaBarraP1 As Double, dIbBarraP1 As Double, dIcBarraP1 As Double     ' Valor da corrente por fase no 

barramento cliente 

  Dim dIaBarraP2 As Double, dIbBarraP2 As Double, dIcBarraP2 As Double     ' Valor da corrente por fase no 

barramento cliente 

  Dim dIaBarraP3 As Double, dIbBarraP3 As Double, dIcBarraP3 As Double     ' Valor da corrente por fase no 

barramento cliente 

  Dim dIaMinima As Double, dIbMinima As Double, dIcMinima As Double 

  Dim sRazao As String 

   

  ' Indica error handler. 

  On Error GoTo Error_Processo7a: 

   

  ' I N I C I A L I Z A Ç Õ E S 

  vAno = Array(0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31) 

  aviso.Text = "processando..." 

  lbl_contador4.Caption = "Processo7a" 

  sArea = vbNullString 

  dIaMinima = 1500 ' memoriza correntes mais negativas 

  dIbMinima = 1500 

  dIcMinima = 1500 

  bFlipflop = True 

  dTempoRef = 0 

  dTempoAtual = 0 
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  iAmostras = 0 

  bMudouConfig = False 

  '---------------------------------- 

  dFator = 0.001 '1.732  'raiz de 3    ' Não utiliza fator multiplicador para elevar ou baixar o perfil de 

POTENCIA 

  '----------------------------------  ' pois todos os fatores de TP, TC e multiplicador/redutor foram aplicados no 

  ' processo8. 

   

  ' DETECTA FIM DO CABEÇALHO DO ARQUIVO LVM(HEADER) 

  Do While bFlipflop And (Not EOF(1)) 

    sArea = vbNullString 

    Line Input #1, sArea 

     

    If InStr(1, sArea, "Date", vbTextCompare) = 1 Then   ' duas vezes, a segunda é a data/hora correta da 

medição 

      'Date 2013/08/21 

      '123456789012345 

      iDia = Val(Mid(sArea, 14, 2)) 

      iMes = Val(Mid(sArea, 11, 2)) 

    End If 

    If InStr(1, sArea, "Time", vbTextCompare) = 1 Then    ' duas vezes 

      'Time 15:20:30,6810468999998444408 

      '12345678901234567890 

      iHora = Val(Mid(sArea, 6, 2)) 

      iMin = Val(Mid(sArea, 9, 2)) 

      iMinIni = iMin    ' registra minuto inicial 

      iSeg = Val(Mid(sArea, 12, 2)) 

    End If 

     

    ' se tem X_Value, inicia processador de valores 

    If InStr(1, sArea, "X_Value", vbTextCompare) Then bFlipflop = False 

  Loop 

   

  If EOF(1) Then 

    aviso.Text = "X_Value não encontrado..." 

    Exit Sub 

  End If 

   

  ' Leitura das medidas 

  Do While Not EOF(1) 

    sArea = vbNullString 

    Line Input #1, sArea 

    iAmostras = iAmostras + 1 

    dVa = dCanal(1)   ' memoriza tensão Va da amostra anterior 

     

    vVetor = Split(sArea, vbTab, -1, vbTextCompare) 

    For i = 1 To 6 ' Converte canais texto em valores Double 

      dCanal(i) = CDbl(vVetor(i)) 

    Next 

     

    dTempoAtual = Int(CDbl(vVetor(0))) 

    If dTempoAtual > dTempoRef Then  'se mudou de segundo, acrescenta um segundo 

      dTempoRef = dTempoAtual  'atualiza o segundo sendo processado 

      iSeg = iSeg + 1   'Incrementa o segundo e propaga se necessário 

      If iSeg > 59 Then 

        iSeg = 0 

        sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

            Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

            "00") & ";" & IIf(bRedeMortaMemo, "0", "1") 

        Print #5, sArea 
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        bRedeMortaMemo = False 

        iMin = iMin + 1 

        If iMin > 59 Then 

          iMin = 0 

          iHora = iHora + 1 

          If iHora > 23 Then 

            iHora = 0 

            iDia = iDia + 1 

            If iDia > vAno(iMes) Then 

              iDia = 1 

              iMes = iMes + 1 

              'Note que não muda o ano, logo também não tem ano bissexto 

            End If 

          End If 

        End If 

      End If 

    End If 

     

    If dCanal(1) > 0 And dVa < 0 And iAmostras > 12 Then   'passagem por zero da tensão Va (com filtro de 

ruido) 

       

      bZX = True  ' marca de Zero Cross 

       

      ' Protetor 1 (potência média por fase em um ciclo) 

      dWattMedioNoCiclo(1) = dWattSomatoria(1) / iAmostras 

      dWattMedioNoCiclo(2) = dWattSomatoria(2) / iAmostras 

      dWattMedioNoCiclo(3) = dWattSomatoria(3) / iAmostras 

       

      ' ZERA TOTALIZADORES 

      dWattSomatoria(1) = 0 

      dWattSomatoria(2) = 0 

      dWattSomatoria(3) = 0 

      iAmostras = 0 

    End If   ' passagem por zero da tensão Va 

     

    ' TOTALIZADORES 

    dWattSomatoria(1) = (dWattSomatoria(1) + dCanal(4))  ' Potencia Pa 

    dWattSomatoria(2) = (dWattSomatoria(2) + dCanal(5))  ' Potencia Pb 

    dWattSomatoria(3) = (dWattSomatoria(3) + dCanal(6))  ' Potencia Pc 

     

    'Divide a CORRENTE das fases dentre os protetores fechados 

    'Divide a CORRENTE das fases dentre os protetores fechados (ligeiramente desigual) 

    'onde o valor de sCloseX simula uma admitância relativa de cada protetor 

    If (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3) = 0 Then ' Barramento Desenergizado(rede morta) 

      dIaBarraP1 = 0 

      dIbBarraP1 = 0 

      dIcBarraP1 = 0 

      dIaBarraP2 = 0 

      dIbBarraP2 = 0 

      dIcBarraP2 = 0 

      dIaBarraP3 = 0 

      dIbBarraP3 = 0 

      dIcBarraP3 = 0 

      bRedeMorta = True 

      bRedeMortaMemo = True  ' para relatório 

    Else 

      dIaBarra = (dWattMedioNoCiclo(1) + dWattMedioNoCiclo(4) + dWattMedioNoCiclo(7)) / (220) ' Observar 

tensão 

      dIaBarraP1 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

      dIaBarraP2 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 
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      dIaBarraP3 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

       

      dIbBarra = (dWattMedioNoCiclo(2) + dWattMedioNoCiclo(5) + dWattMedioNoCiclo(8)) / (220) 

      dIbBarraP1 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

      dIbBarraP2 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

      dIbBarraP3 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

       

      dIcBarra = (dWattMedioNoCiclo(3) + dWattMedioNoCiclo(6) + dWattMedioNoCiclo(9)) / (220) 

      dIcBarraP1 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

      dIcBarraP2 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

      dIcBarraP3 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

      bRedeMorta = False 

      If dIaBarra < dIaMinima Then dIaMinima = dIaBarra ' memoriza correntes mais negativas 

      If dIbBarra < dIbMinima Then dIbMinima = dIbBarra 

      If dIcBarra < dIcMinima Then dIcMinima = dIcBarra 

    End If 

     

    'Comportamento individual de cada um dos 3 protetores 

     

    'Protetor de Redes 1 

===================================================================

=========== 

    If sClosed1 Then                 ' se esta FECHADO 

      If iMedindo1 = 0 Then         ' se passou um ciclo depois de fechar 

        If dIaBarraP1 < fTripInst Or dIbBarraP1 < fTripInst Or dIcBarraP1 < fTripInst Then 

          sClosed1 = 0              ' Trip por I reversa instantânea 

          sRazao = "Inst" 

        Else 

          If dIaBarraP1 < fTripSens Or dIbBarraP1 < fTripSens Or dIcBarraP1 < fTripSens Then 

            'Decrementa tempo 

            fTempoTripSens1 = fTempoTripSens1 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

            If fTempoTripSens1 < 0 Then 

              sClosed1 = 0 'Se esgotou = OPEN (Trip I Reversa Sensibilizada) 

              sRazao = "Sens" 

            End If 

          Else 

            fTempoTripSens1 = fTempoTripSens 

          End If 

        End If 

        If sClosed1 = 0 Then  'Se abriu, reporta 

          bMudouConfig = True 

          sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

             Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

             "00") & ";P1 Open;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarraP1, _ 

             "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarraP1, "#########0.0##") & ";" & _ 

             Format(dIcBarraP1, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

             Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";;;;" & ";" & vVetor(0) 

          Print #2, sArea 

          bMinutoSemEvento = False 

          fTempoFech1 = fTempoFech  ' reset timer 

          iMedindo1 = 2 

        End If 

      Else 

        If bZX Then iMedindo1 = iMedindo1 - 1 ' conta o primeiro ciclo completo 

      End If 

    Else 

      'se condições,conta tempo para fechar 

      If bRedeMorta Then  ' Barramento Desenergizado(rede morta) 

        fTempoFech1 = fTempoFech1 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

      Else 



145 

 

        If dIaBarra > 0 And dIbBarra > 0 And dIcBarra > 0 Then 

          fTempoFech1 = fTempoFech1 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

        Else 

          fTempoFech1 = fTempoFech  ' reset timer 

        End If 

      End If 

      If fTempoFech1 < 0 Then 

        bMudouConfig = True 

        sClosed1 = 33.333 'Se esgotou => CLOSE. Reporta fechamento. 

        sRazao = " " 

        sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

           Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

           "00") & ";P1 Close;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarra, _ 

           "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarra, "#########0.0##") & ";" & _ 

           Format(dIcBarra, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

           Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";;;;" & ";" & vVetor(0) 

        Print #2, sArea 

        bMinutoSemEvento = False 

      End If 

    End If 'if sClosed1 

     

    'Protetor de Redes 2 

===================================================================

=========== 

    If sClosed2 Then                 ' se esta FECHADO 

      If iMedindo2 = 0 Then         ' se passou um ciclo depois de fechar 

        If dIaBarraP2 < fTripInst Or dIbBarraP2 < fTripInst Or dIcBarraP2 < fTripInst Then 

          sClosed2 = 0              ' Trip por I reversa instantânea 

          sRazao = "Inst" 

        Else 

          If dIaBarraP2 < fTripSens Or dIbBarraP2 < fTripSens Or dIcBarraP2 < fTripSens Then 

            'Decrementa tempo 

            fTempoTripSens2 = fTempoTripSens2 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

            If fTempoTripSens2 < 0 Then 

              sClosed2 = 0 'Se esgotou = OPEN (Trip I Reversa Sensibilizada) 

              sRazao = "Sens" 

            End If 

          Else 

            fTempoTripSens2 = fTempoTripSens 

          End If 

        End If 

        If sClosed2 = 0 Then  'Se abriu, reporta 

          bMudouConfig = True 

          sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

             Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

             "00") & ";P2 Open;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarraP2, _ 

             "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarraP2, "#########0.0##") & ";" & _ 

             Format(dIcBarraP2, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

             Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";;;;" & ";" & vVetor(0) 

          Print #2, sArea 

          bMinutoSemEvento = False 

          fTempoFech2 = fTempoFech  ' reset timer 

          iMedindo2 = 2 

        End If 

      Else 

        If bZX Then iMedindo2 = iMedindo2 - 1 ' conta o primeiro ciclo completo 

      End If 

    Else 

      'se condições,conta tempo para fechar 

      If bRedeMorta Then  ' Barramento Desenergizado(rede morta) 
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        fTempoFech2 = fTempoFech2 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

      Else 

        If dIaBarra > 0 And dIbBarra > 0 And dIcBarra > 0 Then 

          fTempoFech2 = fTempoFech2 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

        Else 

          fTempoFech2 = fTempoFech  ' reset timer 

        End If 

      End If 

      If fTempoFech2 < 0 Then 

        bMudouConfig = True 

        sClosed2 = 34.333 'Se esgotou => CLOSE. Reporta fechamento. 

        sRazao = " " 

        sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

           Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

           "00") & ";P2 Close;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarra, _ 

           "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarra, "#########0.0##") & ";" & _ 

           Format(dIcBarra, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

           Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";;;;" & ";" & vVetor(0) 

        Print #2, sArea 

        bMinutoSemEvento = False 

      End If 

    End If 'sClosed2=1 

     

    'Protetor de Redes 3 

===================================================================

=========== 

    If sClosed3 Then                 ' se esta FECHADO 

      If iMedindo3 = 0 Then         ' se passou um ciclo depois de fechar 

        If dIaBarraP3 < fTripInst Or dIbBarraP3 < fTripInst Or dIcBarraP3 < fTripInst Then 

          sClosed3 = 0              ' Trip por I reversa instantânea 

          sRazao = "Inst" 

        Else 

          If dIaBarraP3 < fTripSens Or dIbBarraP3 < fTripSens Or dIcBarraP3 < fTripSens Then 

            'Decrementa tempo 

            fTempoTripSens3 = fTempoTripSens3 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

            If fTempoTripSens3 < 0 Then 

              sClosed3 = 0 'Se esgotou = OPEN (Trip I Reversa Sensibilizada) 

              sRazao = "Sens" 

            End If 

          Else 

            fTempoTripSens3 = fTempoTripSens 

          End If 

        End If 

        If sClosed3 = 0 Then  'Se abriu, reporta 

          sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

             Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

             "00") & ";P3 Open;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarraP3, _ 

             "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarraP3, "#########0.0##") & ";" & _ 

             Format(dIcBarraP3, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

             Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";;;;" & ";" & vVetor(0) 

          Print #2, sArea 

          bMinutoSemEvento = False 

          fTempoFech3 = fTempoFech  ' reset timer 

          iMedindo3 = 2 

        End If 

      Else 

        If bZX Then iMedindo3 = iMedindo3 - 1 ' conta o primeiro ciclo completo 

      End If 

    Else 

      'se condições,conta tempo para fechar 
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      If bRedeMorta Then  ' Barramento Desenergizado(rede morta) 

        fTempoFech3 = fTempoFech3 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

      Else 

        If dIaBarra > 0 And dIbBarra > 0 And dIcBarra > 0 Then 

          fTempoFech3 = fTempoFech3 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

        Else 

          fTempoFech3 = fTempoFech  ' reset timer 

        End If 

      End If 

      If fTempoFech3 < 0 Then 

        sClosed3 = 32.333 'Se esgotou => CLOSE. Reporta fechamento. 

        sRazao = " " 

        sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

           Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

           "00") & ";P3 Close;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarra, _ 

           "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarra, "#########0.0##") & ";" & _ 

           Format(dIcBarra, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

           Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";;;;" & ";" & vVetor(0) 

        Print #2, sArea 

        bMinutoSemEvento = False 

      End If 

    End If 'sClosed3=1 

     

    bZX = False  ' só é True durante a amostra da passagem por zero (Zero Crossing). 

     

  Loop 

   

  ' Registra correntes mais negativas 

  sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, 

"00") & ":" & Format(iSeg, "00") & ";;Minimas;" & Format(dIaMinima, "#########0.0##") & ";" & 

Format(dIbMinima, "#########0.0##") & ";" & Format(dIcMinima, "#########0.0##") & ";;;;" 

  Print #2, sArea 

   

  Exit Sub 

   

  ' Error handler 

Error_Processo7a: 

  With Err 

    sErrorDescription = "Error '" & .Number & " " & .Description & "' ocorreu na linha " & IIf(Erl <> 0, 

CStr(Erl) & ".", "(Sem Erl).") & "Processo7a" 

  End With 

  i = MsgBox(sErrorDescription, vbOK, App.Title & " Error") 

  End 

   

End Sub 

'---------------------------------------------------------------------------------------  

' Rotina    : Processo7b 

' Autor     : GAB 

' Data      : 01/01/2014 

' Propósito : O mesmo que o processo 7 porém com nova metodologia para compatibilizar 

'             a Geração Distribuída em baixa tensão.(Modificada a parte "COMPORTAMENTO INDIVIDUAL...") 

' Entrada   : Arquivo LVM deve estar aberto para leitura no Identificador #1 

' Saída     : Arquivo com formato CSV, com resultados 

'--------------------------------------------------------------------------------------- 

' 

Private Sub Processo7b() 

  Dim dWattSomatoria(9) As Double 

  Dim dFator As Double 

  Dim dVa As Double 

  Dim bMudouConfig As Boolean, bZX As Boolean   'Flag Zero Cross (ZX) 
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  Dim bRedeMorta As Boolean, bRedeMortaMemo As Boolean    'Flag Barramento Desenergizado (Rede 

Morta) 

  Dim bMinutoSemEvento As Boolean 

  Dim i As Integer, iMes As Integer, iDia As Integer, iHora As Integer 

  Dim iMin As Integer, iMinIni As Integer 

  Dim iSeg As Integer, iAmostras As Long 

  Dim vAno As Variant 

  Dim dTempoRef As Double, dTempoAtual As Double 

  Dim dIaBarraP1 As Double, dIbBarraP1 As Double, dIcBarraP1 As Double     ' Valor da corrente por fase no 

barramento cliente 

  Dim dIaBarraP2 As Double, dIbBarraP2 As Double, dIcBarraP2 As Double     ' Valor da corrente por fase no 

barramento cliente 

  Dim dIaBarraP3 As Double, dIbBarraP3 As Double, dIcBarraP3 As Double     ' Valor da corrente por fase no 

barramento cliente 

  Dim dIaMinima As Double, dIbMinima As Double, dIcMinima As Double 

   

  Dim iContador As Integer 

  Dim sRazao As String        ' Razao da abertura 

   

  ' Indica error handler. 

  On Error GoTo Error_Processo7b: 

   

  vAno = Array(0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31) 

   

  aviso.Text = "processando..." 

  lbl_contador4.Caption = "Processo7b" 

   

  ' I N I C I A L I Z A Ç Õ E S 

  bFlipflop = True 

  dTempoRef = 0 

  dTempoAtual = 0 

  iAmostras = 0 

  bMudouConfig = False 

  dIaMinima = 1500 ' memoriza correntes mais negativas 

  dIbMinima = 1500 

  dIcMinima = 1500 

  '---------------------------------- 

  dFator = 1.732  'raiz de 3    ' Não utiliza fator multiplicador para elevar ou baixar o perfil de POTENCIA 

  '----------------------------------  ' pois todos os fatores de TP, TC e multiplicador/redutor foram aplicados no 

  ' processo8. 

   

  ' DETECTA FIM DO CABEÇALHO DO ARQUIVO LVM(HEADER) 

  Do While bFlipflop And (Not EOF(1)) 

    sArea = vbNullString 

    Line Input #1, sArea 

     

    If InStr(1, sArea, "Date", vbTextCompare) = 1 Then   ' duas vezes, a segunda é a data/hora correta da 

medição 

      'Date 2013/08/21 

      '123456789012345 

      iDia = Val(Mid(sArea, 14, 2)) 

      iMes = Val(Mid(sArea, 11, 2)) 

    End If 

    If InStr(1, sArea, "Time", vbTextCompare) = 1 Then    ' duas vezes 

      'Time 15:20:30,6810468999998444408 

      '12345678901234567890 

      iHora = Val(Mid(sArea, 6, 2)) 

      iMin = Val(Mid(sArea, 9, 2)) 

      iMinIni = iMin    ' registra minuto inicial 

      iSeg = Val(Mid(sArea, 12, 2)) 
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    End If 

     

    ' se tem X_Value, inicia processador de valores 

    If InStr(1, sArea, "X_Value", vbTextCompare) Then bFlipflop = False 

  Loop 

   

  If EOF(1) Then 

    aviso.Text = "X_Value não encontrado..." 

    Exit Sub 

  End If 

   

  ' Leitura das medidas 

  Do While Not EOF(1) 

    sArea = vbNullString 

    Line Input #1, sArea 

    iAmostras = iAmostras + 1 

    dVa = dCanal(1)   ' memoriza tensão Va da amostra anterior 

     

    vVetor = Split(sArea, vbTab, -1, vbTextCompare) 

    For i = 1 To 12 ' Converte canais texto em valores Double 

      dCanal(i) = CDbl(vVetor(i)) 

    Next 

     

    dTempoAtual = Int(CDbl(vVetor(0))) 

    If dTempoAtual > dTempoRef Then  'se mudou de segundo, acrescenta um segundo 

      dTempoRef = dTempoAtual  'atualiza o segundo sendo processado 

      iSeg = iSeg + 1   'Incrementa o segundo e propaga se necessário 

      If iSeg > 59 Then 

        iSeg = 0 

        sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

           Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

           "00") & ";" & IIf(bRedeMortaMemo, "0", "1") & ";" & IIf(bMinutoSemEvento, "1", "0") 

        Print #5, sArea 

        bRedeMortaMemo = False 

        bMinutoSemEvento = True 

        iMin = iMin + 1 

        If iMin > 59 Then 

          iMin = 0 

          iHora = iHora + 1 

          If iHora > 23 Then 

            iHora = 0 

            iDia = iDia + 1 

            If iDia > vAno(iMes) Then 

              iDia = 1 

              iMes = iMes + 1 

              'Note que não muda o ano, logo também não tem ano bissexto 

            End If 

          End If 

        End If 

      End If 

    End If 

     

    'Canais não utilizados deverão ser igualados a zero. 

    '(Para o A geração fotovoltaica e subestação IEE foram utilizados apenas 3V(dCanal1,2,3) e 

3I(dCanal4,5,6)) 

    'Protetor 1 (Pot.Ativa por Fase) (Tensão * Fator TP calibrado) * (Corrente * Fator TCs) 

    dWatt(1) = 0 'dCanal(1) * dCanal(4) * 104730 '* dFator   ' VRa * 34.91 * Ia1 * 3000 

    dWatt(2) = 0 'dCanal(2) * dCanal(5) * 104310 '* dFator   ' VRb * 34.77 * Ib1 * 3000 

    dWatt(3) = 0 'dCanal(3) * dCanal(6) * 102450 '* dFator   ' VRc * 34.15 * Ic1 * 3000 
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    'Protetor 2 (Pot.Ativa por Fase) 

    dWatt(4) = dCanal(1) * dCanal(7) * 3491 * dFator    ' VRa * 34.91 * Ia2 * 100 

    dWatt(5) = dCanal(2) * dCanal(8) * 3477 * dFator    ' VRb * 34.77 * Ib2 * 100 

    dWatt(6) = dCanal(3) * dCanal(9) * 3415 * dFator    ' VRc * 34.15 * Ic2 * 100 

     

    'Protetor 3 (Pot.Ativa por Fase) 

    dWatt(7) = 0 'dCanal(1) * dCanal(10) * 3491 '* dFator    ' VRa * 34.91 * Ia1 * 100 

    dWatt(8) = 0 'dCanal(2) * dCanal(11) * 3477 '* dFator    ' VRb * 34.77 * Ib1 * 100 

    dWatt(9) = 0 'dCanal(3) * dCanal(12) * 3415 '* dFator    ' VRc * 34.15 * Ic1 * 100 

     

    If dCanal(1) > 0 And dVa < 0 And iAmostras > 12 Then   'passagem por zero da tensão Va (com filtro de 

ruido) 

       

      bZX = True  ' marca de Zero Cross 

       

      ' Protetor 1 (potência média por fase em um segundo) 

      dWattMedioNoCiclo(1) = dWattSomatoria(1) / iAmostras 

      dWattMedioNoCiclo(2) = dWattSomatoria(2) / iAmostras 

      dWattMedioNoCiclo(3) = dWattSomatoria(3) / iAmostras 

       

      ' Protetor 2 (potência média por fase em um segundo) 

      dWattMedioNoCiclo(4) = dWattSomatoria(4) / iAmostras 

      dWattMedioNoCiclo(5) = dWattSomatoria(5) / iAmostras 

      dWattMedioNoCiclo(6) = dWattSomatoria(6) / iAmostras 

       

      ' Protetor 3 (potência média por fase em um segundo) 

      dWattMedioNoCiclo(7) = dWattSomatoria(7) / iAmostras 

      dWattMedioNoCiclo(8) = dWattSomatoria(8) / iAmostras 

      dWattMedioNoCiclo(9) = dWattSomatoria(9) / iAmostras 

       

      ' ZERA TOTALIZADORES 

      dWattSomatoria(1) = 0 

      dWattSomatoria(2) = 0 

      dWattSomatoria(3) = 0 

      dWattSomatoria(4) = 0 

      dWattSomatoria(5) = 0 

      dWattSomatoria(6) = 0 

      dWattSomatoria(7) = 0 

      dWattSomatoria(8) = 0 

      dWattSomatoria(9) = 0 

      iAmostras = 0 

    End If   ' passagem por zero da tensão Va 

     

    ' TOTALIZADORES 

    dWattSomatoria(1) = (dWattSomatoria(1) + dWatt(1)) 

    dWattSomatoria(2) = (dWattSomatoria(2) + dWatt(2)) 

    dWattSomatoria(3) = (dWattSomatoria(3) + dWatt(3)) 

     

    dWattSomatoria(4) = (dWattSomatoria(4) + dWatt(4)) 

    dWattSomatoria(5) = (dWattSomatoria(5) + dWatt(5)) 

    dWattSomatoria(6) = (dWattSomatoria(6) + dWatt(6)) 

     

    dWattSomatoria(7) = (dWattSomatoria(7) + dWatt(7)) 

    dWattSomatoria(8) = (dWattSomatoria(8) + dWatt(8)) 

    dWattSomatoria(9) = (dWattSomatoria(9) + dWatt(9)) 

     

    'Calcula a corrente do barramento do cliente e divide a CORRENTE das fases 

    'dentre os protetores fechados (ligeiramente desigual) 

    'onde o valor de sCloseX simula uma admitância relativa de cada protetor 

    If (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3) = 0 Then ' Barramento Desenergizado(rede morta) 



151 

 

      dIaBarraP1 = 0 

      dIbBarraP1 = 0 

      dIcBarraP1 = 0 

      dIaBarraP2 = 0 

      dIbBarraP2 = 0 

      dIcBarraP2 = 0 

      dIaBarraP3 = 0 

      dIbBarraP3 = 0 

      dIcBarraP3 = 0 

      bRedeMorta = True 

      bRedeMortaMemo = True  ' para relatório 

    Else 

      dIaBarra = (dWattMedioNoCiclo(1) + dWattMedioNoCiclo(4) + _ 

         dWattMedioNoCiclo(7)) / (127)                                   ' Observar tensão 

      dIaBarraP1 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

      dIaBarraP2 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

      dIaBarraP3 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

       

      dIbBarra = (dWattMedioNoCiclo(2) + dWattMedioNoCiclo(5) + _ 

         dWattMedioNoCiclo(8)) / (127) 

      dIbBarraP1 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

      dIbBarraP2 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

      dIbBarraP3 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

       

      dIcBarra = (dWattMedioNoCiclo(3) + dWattMedioNoCiclo(6) + _ 

         dWattMedioNoCiclo(9)) / (127) 

      dIcBarraP1 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

      dIcBarraP2 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

      dIcBarraP3 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

      bRedeMorta = False 

      If dIaBarra < dIaMinima Then dIaMinima = dIaBarra ' memoriza correntes mais negativas p/relatório 

      If dIbBarra < dIbMinima Then dIbMinima = dIbBarra 

      If dIcBarra < dIcMinima Then dIcMinima = dIcBarra 

    End If 

     

    'COMPORTAMENTO INDIVIDUAL paralelo de cada um dos 3 protetores 

     

    'Protetor de Redes 1 -----------------------------------------------------------------------------  

    If sClosed1 Then                 ' se esta FECHADO 

      If iMedindo1 = 0 Then         ' se passou um ciclo depois de fechar 

        If dIaBarraP1 < -3 Or dIbBarraP1 < -3 Or dIcBarraP1 < -3 Then 

          If fComunicando1 < 0 Then  'Se passou o tempo de comunicação 

            bTemIReversa1 = True    'Informação para os outros protetores: Tem I Reversa aqui. 

          Else 

            fComunicando1 = fComunicando1 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

          End If 

          If bTemIReversa2 Or bTemIReversa3 Then           'Se outro protetor tem I reversa 

            fTripSens1 = IIf(bTemIReversa2 And bTemIReversa3, 5 * fTripSens, _ 

               8 * fTripSens) 

            fTripInst1 = 3 * fTripSens1 

          Else 

            fTripInst1 = fTripInst   'volta para valores programados 

            fTripSens1 = fTripSens 

          End If 

          If dIaBarraP1 < fTripInst1 Or dIbBarraP1 < fTripInst1 Or dIcBarraP1 _ 

             < fTripInst1 Then 

            sClosed1 = 0              ' Trip por I reversa instantânea 

            sRazao = "Inst" 

          Else 

            If dIaBarraP1 < fTripSens1 Or dIbBarraP1 < fTripSens1 Or _ 



152 

 

               dIcBarraP1 < fTripSens1 Then 

              'Decrementa tempo 

              fTempoTripSens1 = fTempoTripSens1 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

              If fTempoTripSens1 < 0 Then 

                sClosed1 = 0 'Se esgotou = OPEN (Trip I Reversa Sensibilizada) 

                sRazao = "Sens" 

              End If 

            Else 

              fTempoTripSens1 = fTempoTripSens 

            End If 

          End If 

          If sClosed1 = 0 Then  'Se abriu, reporta 

            sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

               Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & _ 

               Format(iSeg, "00") & ";P1 Open;" & sRazao & ";" & _ 

               Format(dIaBarraP1, "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarraP1, _ 

               "#########0.0##") & ";" & Format(dIcBarraP1, "#########0.0##") & _ 

               ";" & Format(sClosed1) & ";" & Format(sClosed2) & ";" & _ 

               Format(sClosed3) & ";" & CStr(bTemIReversa1) & ";" & _ 

               CStr(bTemIReversa2) & ";" & CStr(bTemIReversa3) & ";" & vVetor(0) 

            Print #2, sArea 

            bMudouConfig = True 

            bMinutoSemEvento = False 

            fTempoFech1 = fTempoFech  ' set timer de fechamento 

            iMedindo1 = 2 

            bTemIReversa1 = False 

            fTempoTripSens1 = fTempoTripSens 

            fComunicando1 = fTempoCom     'Tempo de comunicação entre protetores 

          End If 

        Else  ' Se a corrente é mais positiva que todos os limites, reset temporizadores 

          bTemIReversa1 = False 

          fComunicando1 = fTempoCom     'Tempo de comunicação entre protetores 

          fTempoTripSens1 = fTempoTripSens ' Tempo de Trip com atraso 

        End If 

      Else 

        If bZX Then iMedindo1 = iMedindo1 - 1 ' conta o primeiro ciclo completo 

      End If 

    Else 

      'se condições,conta tempo para fechar 

      If bRedeMorta Then  ' Barramento Desenergizado(rede morta) 

        fTempoFech1 = fTempoFech1 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

      Else 

        If dIaBarra > 0 And dIbBarra > 0 And dIcBarra > 0 Then  'I direta nas 3 fases da barra cliente 

          fTempoFech1 = fTempoFech1 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

        Else 

          If bTemIReversa2 Or bTemIReversa3 Then          'Se outro protetor tem I reversa 

            fTempoFech1 = fTempoFech1 - 0.00062          'vai fechar com I reversa mesmo 

          Else 

            fTempoFech1 = fTempoFech  ' reset timer 

          End If 

        End If 

      End If 

      If fTempoFech1 < 0 Then    'Se esgotou => CLOSE. Reporta fechamento. 

        bMudouConfig = True 

        sRazao = " " 

        sClosed1 = 33.333 

        sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

           Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

           "00") & ";P1 Close;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarra, _ 

           "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarra, "#########0.0##") & ";" & _ 
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           Format(dIcBarra, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

           Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";" & CStr(bTemIReversa1) _ 

           & ";" & CStr(bTemIReversa2) & ";" & CStr(bTemIReversa3) & ";" & _ 

           vVetor(0) 

        Print #2, sArea 

        bMinutoSemEvento = False 

      End If 

    End If 'sClosed1=1 

     

    If bMudouConfig Then  ' Se o protetor abriu ou fechou redistribui as correntes 

      bMudouConfig = False 

      If (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3) = 0 Then ' Barramento Desenergizado(rede morta) 

        dIaBarraP1 = 0 

        dIbBarraP1 = 0 

        dIcBarraP1 = 0 

        dIaBarraP2 = 0 

        dIbBarraP2 = 0 

        dIcBarraP2 = 0 

        dIaBarraP3 = 0 

        dIbBarraP3 = 0 

        dIcBarraP3 = 0 

        bRedeMorta = True 

        bRedeMortaMemo = True  ' para relatório 

      Else 

        dIaBarraP1 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

        dIaBarraP2 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

        dIaBarraP3 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

         

        dIbBarraP1 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

        dIbBarraP2 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

        dIbBarraP3 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

         

        dIcBarraP1 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

        dIcBarraP2 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

        dIcBarraP3 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

        bRedeMorta = False 

      End If 

    End If 

     

    'Protetor de Redes 2 -----------------------------------------------------------------------------  

    If sClosed2 Then                 ' se esta FECHADO 

      If iMedindo2 = 0 Then         ' se passou um ciclo depois de fechar 

        If dIaBarraP2 < -3 Or dIbBarraP2 < -3 Or dIcBarraP2 < -3 Then 

          If fComunicando2 < 0 Then  'Se passou o tempo de comunicação 

            bTemIReversa2 = True 

          Else 

            fComunicando2 = fComunicando2 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

          End If 

          If bTemIReversa1 Or bTemIReversa3 Then           'Se outro protetor tem I reversa 

            fTripSens2 = IIf(bTemIReversa1 And bTemIReversa3, 5 * fTripSens, _ 

               8 * fTripSens) 

            fTripInst2 = 3 * fTripSens2 

          Else 

            fTripInst2 = fTripInst  ' Valores default 

            fTripSens2 = fTripSens 

          End If 

          If dIaBarraP2 < fTripInst2 Or dIbBarraP2 < fTripInst2 Or dIcBarraP2 _ 

             < fTripInst2 Then 

            sClosed2 = 0              ' Trip por I reversa instantânea 

            sRazao = "Inst" 
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          Else 

            If dIaBarraP2 < fTripSens2 Or dIbBarraP2 < fTripSens2 Or _ 

               dIcBarraP2 < fTripSens2 Then 

              'Decrementa tempo 

              fTempoTripSens2 = fTempoTripSens2 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

              If fTempoTripSens2 < 0 Then 

                sClosed2 = 0 'Se esgotou = OPEN (Trip I Reversa Sensibilizada) 

                sRazao = "Sens" 

              End If 

            Else 

              fTempoTripSens2 = fTempoTripSens 

            End If 

          End If 

          If sClosed2 = 0 Then  'Se abriu, reporta 

            sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

               Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & _ 

               Format(iSeg, "00") & ";P2 Open;" & sRazao & ";" & _ 

               Format(dIaBarraP2, "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarraP2, _ 

               "#########0.0##") & ";" & Format(dIcBarraP2, "#########0.0##") & _ 

               ";" & Format(sClosed1) & ";" & Format(sClosed2) & ";" & _ 

               Format(sClosed3) & ";" & CStr(bTemIReversa1) & ";" & _ 

               CStr(bTemIReversa2) & ";" & CStr(bTemIReversa3) & ";" & vVetor(0) 

            Print #2, sArea 

            bMudouConfig = True 

            bMinutoSemEvento = False 

            fTempoFech2 = fTempoFech  ' set timer de fechamento 

            iMedindo2 = 2 

            bTemIReversa2 = False 

            fTempoTripSens2 = fTempoTripSens 

            fComunicando2 = fTempoCom     'Tempo de comunicação entre protetores 

          End If 

        Else  ' Se a corrente é mais positiva que todos os limites, reset temporizadores 

          bTemIReversa2 = False 

          fComunicando2 = fTempoCom     'Tempo de comunicação entre protetores 

          fTempoTripSens2 = fTempoTripSens ' Tempo de Trip com atraso 

        End If 

      Else 

        If bZX Then iMedindo2 = iMedindo2 - 1 ' conta o primeiro ciclo completo 

      End If 

    Else 

      'se condições,conta tempo para fechar 

      If bRedeMorta Then  ' Barramento Desenergizado(rede morta) 

        fTempoFech2 = fTempoFech2 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

      Else 

        If dIaBarra > 0 And dIbBarra > 0 And dIcBarra > 0 Then  'I direta nas 3 fases 

          fTempoFech2 = fTempoFech2 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

        Else 

          If bTemIReversa1 Or bTemIReversa3 Then          'Se outro protetor tem I reversa 

            fTempoFech2 = fTempoFech2 - 0.00062          'vai fechar com I reversa mesmo 

          Else 

            fTempoFech2 = fTempoFech  ' reset timer 

          End If 

        End If 

      End If 

      If fTempoFech2 < 0 Then    'Se esgotou => CLOSE. Reporta fechamento. 

        bMudouConfig = True 

        sRazao = " " 

        sClosed2 = 34.333 

        sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

           Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 
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           "00") & ";P2 Close;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarra, _ 

           "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarra, "#########0.0##") & ";" & _ 

           Format(dIcBarra, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

           Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";" & CStr(bTemIReversa1) _ 

           & ";" & CStr(bTemIReversa2) & ";" & CStr(bTemIReversa3) & ";" & _ 

           vVetor(0) 

        Print #2, sArea 

        bMinutoSemEvento = False 

      End If 

    End If 'sClosed2=1 

     

    If bMudouConfig Then  ' Se o protetor abriu ou fechou redistribui as correntes 

      bMudouConfig = False 

      If (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3) = 0 Then ' Barramento Desenergizado(rede morta) 

        dIaBarraP1 = 0 

        dIbBarraP1 = 0 

        dIcBarraP1 = 0 

        dIaBarraP2 = 0 

        dIbBarraP2 = 0 

        dIcBarraP2 = 0 

        dIaBarraP3 = 0 

        dIbBarraP3 = 0 

        dIcBarraP3 = 0 

        bRedeMorta = True 

        bRedeMortaMemo = True  ' para relatório 

      Else 

        dIaBarraP1 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

        dIaBarraP2 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

        dIaBarraP3 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

         

        dIbBarraP1 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

        dIbBarraP2 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

        dIbBarraP3 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

         

        dIcBarraP1 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

        dIcBarraP2 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

        dIcBarraP3 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

        bRedeMorta = False 

      End If 

    End If 

     

    'Protetor de Redes 3 -----------------------------------------------------------------------------  

    If sClosed3 Then                 ' se esta FECHADO 

      If iMedindo3 = 0 Then         ' se passou um ciclo depois de fechar 

        If dIaBarraP3 < -3 Or dIbBarraP3 < -3 Or dIcBarraP3 < -3 Then 

          If fComunicando3 < 0 Then  'Se passou o tempo de comunicação 

            bTemIReversa3 = True 

          Else 

            fComunicando3 = fComunicando3 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

          End If 

          If bTemIReversa1 Or bTemIReversa2 Then           'Se outro protetor tem I reversa 

            fTripSens3 = IIf(bTemIReversa1 And bTemIReversa2, 5 * fTripSens, _ 

               8 * fTripSens) 

            fTripInst3 = 3 * fTripSens3 

          Else 

            fTripInst3 = fTripInst   'volta para valores programados 

            fTripSens3 = fTripSens 

          End If 

          If dIaBarraP3 < fTripInst3 Or dIbBarraP3 < fTripInst3 Or dIcBarraP3 _ 

             < fTripInst3 Then 
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            sClosed3 = 0              ' Trip por I reversa instantânea 

            sRazao = "Inst" 

          Else 

            If dIaBarraP3 < fTripSens3 Or dIbBarraP3 < fTripSens3 Or _ 

               dIcBarraP3 < fTripSens3 Then 

              'Decrementa tempo 

              fTempoTripSens3 = fTempoTripSens3 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

              If fTempoTripSens3 < 0 Then 

                sClosed3 = 0 'Se esgotou = OPEN (Trip I Reversa Sensibilizada) 

                sRazao = "Sens" 

              End If 

            Else 

              fTempoTripSens3 = fTempoTripSens 

            End If 

          End If 

          If sClosed3 = 0 Then  'Se abriu, reporta 

            sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

               Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & _ 

               Format(iSeg, "00") & ";P3 Open;" & sRazao & ";" & _ 

               Format(dIaBarraP3, "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarraP3, _ 

               "#########0.0##") & ";" & Format(dIcBarraP3, "#########0.0##") & _ 

               ";" & Format(sClosed1) & ";" & Format(sClosed2) & ";" & _ 

               Format(sClosed3) & ";" & CStr(bTemIReversa1) & ";" & _ 

               CStr(bTemIReversa2) & ";" & CStr(bTemIReversa3) & ";" & vVetor(0) 

            Print #2, sArea 

            bMudouConfig = True 

            bMinutoSemEvento = False 

            fTempoFech3 = fTempoFech  ' set timer de fechamento 

            iMedindo3 = 2 

            bTemIReversa3 = False 

            fTempoTripSens3 = fTempoTripSens 

            fComunicando3 = fTempoCom     'Tempo de comunicação entre protetores 

          End If 

        Else ' Se a corrente é mais positiva que todos os limites, reset temporizadores 

          bTemIReversa3 = False 

          fComunicando3 = fTempoCom        'Tempo de comunicação entre protetores 

          fTempoTripSens3 = fTempoTripSens 'Tempo de Trip com atraso 

        End If 

      Else 

        If bZX Then iMedindo3 = iMedindo3 - 1 ' conta o primeiro ciclo completo 

      End If 

    Else 

      'se condições,conta tempo para fechar 

      If bRedeMorta Then  ' Barramento Desenergizado(rede morta) 

        fTempoFech3 = fTempoFech3 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

      Else 

        If dIaBarra > 0 And dIbBarra > 0 And dIcBarra > 0 Then  'I direta nas 3 fases 

          fTempoFech3 = fTempoFech3 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

        Else 

          If bTemIReversa1 Or bTemIReversa2 Then          'Se outro protetor tem I reversa 

            fTempoFech3 = fTempoFech3 - 0.00062          'vai fechar com I reversa mesmo 

          Else 

            fTempoFech3 = fTempoFech  ' reset timer 

          End If 

        End If 

      End If 

      If fTempoFech3 < 0 Then    'Se esgotou => CLOSE. Reporta fechamento. 

        bMudouConfig = True 

        sRazao = " " 

        sClosed3 = 32.333 
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        sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

           Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

           "00") & ";P3 Close;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarra, _ 

           "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarra, "#########0.0##") & ";" & _ 

           Format(dIcBarra, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

           Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";" & CStr(bTemIReversa1) _ 

           & ";" & CStr(bTemIReversa2) & ";" & CStr(bTemIReversa3) & ";" & _ 

           vVetor(0) 

        Print #2, sArea 

        bMinutoSemEvento = False 

      End If 

    End If 'sClosed3=1 

     

    bZX = False  ' só é True durante a amostra da passagem por zero (Zero Crossing). 

     

  Loop 

   

  ' Registra correntes mais negativas 

  sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & Format(iHora, _ 

     "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, "00") & ";;Minimas;" & _ 

     Format(dIaMinima, "#########0.0##") & ";" & Format(dIbMinima, "#########0.0##") _ 

     & ";" & Format(dIcMinima, "#########0.0##") & ";;;;" 

  Print #2, sArea 

   

  Exit Sub 

   

  ' Error handler 

Error_Processo7b: 

  With Err 

    sErrorDescription = "Error '" & .Number & " " & .Description & _ 

       "' ocorreu na linha " & IIf(Erl <> 0, CStr(Erl) & ".", "(Sem Erl).") & _ 

       "Processo7b" 

  End With 

  i = MsgBox(sErrorDescription, vbOK, App.Title & " Error") 

  End 

   

End Sub 

'---------------------------------------------------------------------------------------  

' Rotina    : Processo7c 

' Autor     : GAB 

' Data      : 02/01/2014 

' Propósito : O mesmo que o processo 7a porém com nova metodologia para compatibilizar 

'             a Geração Distribuída em baixa tensão.(Modificada a parte "COMPORTAMENTO INDIVIDUAL...") 

' Entrada   : Arquivo LVM deve estar aberto para leitura no Identificador #1 

' Saída     : Arquivo com formato CSV, com resultados 

'---------------------------------------------------------------------------------------  

' 

Private Sub Processo7c() 

  Dim dWattSomatoria(9) As Double 

  Dim dFator As Double 

  Dim dVa As Double 

  Dim bMudouConfig As Boolean, bZX As Boolean   'Flag Zero Cross (ZX) 

  Dim bRedeMorta As Boolean, bRedeMortaMemo As Boolean    'Flag Barramento Desenergizado (Rede 

Morta) 

  Dim bMinutoSemEvento As Boolean 

  Dim i As Integer, iMes As Integer, iDia As Integer, iHora As Integer 

  Dim iMin As Integer, iMinIni As Integer 

  Dim iSeg As Integer, iAmostras As Long 

  Dim vAno As Variant 

  Dim dTempoRef As Double, dTempoAtual As Double 
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  Dim dIaBarraP1 As Double, dIbBarraP1 As Double, dIcBarraP1 As Double     ' Valor da corrente por fase no 

barramento cliente 

  Dim dIaBarraP2 As Double, dIbBarraP2 As Double, dIcBarraP2 As Double     ' Valor da corrente por fase no 

barramento cliente 

  Dim dIaBarraP3 As Double, dIbBarraP3 As Double, dIcBarraP3 As Double     ' Valor da corrente por fase no 

barramento cliente 

  Dim dIaMinima As Double, dIbMinima As Double, dIcMinima As Double 

  Dim sRazao As String 

   

  ' Indica error handler. 

  On Error GoTo Error_Processo7c: 

   

  vAno = Array(0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31) 

   

  aviso.Text = "processando..." 

  lbl_contador4.Caption = "Processo7c" 

   

  ' I N I C I A L I Z A Ç Ô E S 

  sArea = vbNullString 

  bFlipflop = True 

  dTempoRef = 0 

  dTempoAtual = 0 

  iAmostras = 0 

  bMudouConfig = False 

  dIaMinima = 1500 ' memoriza correntes mais negativas 

  dIbMinima = 1500 

  dIcMinima = 1500 

  '---------------------------------- 

  dFator = 0.001 '1.732  'raiz de 3    ' Não utiliza fator multiplicador para elevar ou baixar o perfil de 

POTENCIA 

  '----------------------------------  ' pois todos os fatores de TP, TC e multiplicador/redutor foram aplicados no 

  ' processo8. 

   

  ' DETECTA FIM DO CABEÇALHO DO ARQUIVO LVM(HEADER) 

  Do While bFlipflop And (Not EOF(1)) 

    sArea = vbNullString 

    Line Input #1, sArea 

     

    If InStr(1, sArea, "Date", vbTextCompare) = 1 Then   ' duas vezes, a segunda é a data/hora correta da 

medição 

      'Date 2013/08/21 

      '123456789012345 

      iDia = Val(Mid(sArea, 14, 2)) 

      iMes = Val(Mid(sArea, 11, 2)) 

    End If 

    If InStr(1, sArea, "Time", vbTextCompare) = 1 Then    ' duas vezes 

      'Time 15:20:30,6810468999998444408 

      '12345678901234567890 

      iHora = Val(Mid(sArea, 6, 2)) 

      iMin = Val(Mid(sArea, 9, 2)) 

      iMinIni = iMin    ' registra minuto inicial 

      iSeg = Val(Mid(sArea, 12, 2)) 

    End If 

     

    ' se tem X_Value, inicia processador de valores 

    If InStr(1, sArea, "X_Value", vbTextCompare) Then bFlipflop = False 

  Loop 

   

  If EOF(1) Then 

    aviso.Text = "X_Value não encontrado..." 
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    Exit Sub 

  End If 

   

  ' Leitura das medidas 

  Do While Not EOF(1) 

    sArea = vbNullString 

    Line Input #1, sArea 

    iAmostras = iAmostras + 1 

    dVa = dCanal(1)   ' memoriza tensão Va da amostra anterior 

     

    vVetor = Split(sArea, vbTab, -1, vbTextCompare) 

    For i = 1 To 6 ' Converte canais texto em valores Double 

      dCanal(i) = CDbl(vVetor(i)) 

    Next 

     

    dTempoAtual = Int(CDbl(vVetor(0))) 

    If dTempoAtual > dTempoRef Then  'se mudou de segundo, acrescenta um segundo 

      dTempoRef = dTempoAtual  'atualiza o segundo sendo processado 

      iSeg = iSeg + 1   'Incrementa o segundo e propaga se necessário 

      If iSeg > 59 Then 

        iSeg = 0 

        sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

            Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

            "00") & ";" & IIf(bRedeMortaMemo, "0", "1") & ";" & IIf(bMinutoSemEvento, "1", "0") 

        Print #5, sArea 

        bRedeMortaMemo = False 

        bMinutoSemEvento = True 

        iMin = iMin + 1 

        If iMin > 59 Then 

          iMin = 0 

          iHora = iHora + 1 

          If iHora > 23 Then 

            iHora = 0 

            iDia = iDia + 1 

            If iDia > vAno(iMes) Then 

              iDia = 1 

              iMes = iMes + 1 

              'Note que não muda o ano, logo também não tem ano bissexto 

            End If 

          End If 

        End If 

      End If 

    End If 

     

    If dCanal(1) > 0 And dVa < 0 And iAmostras > 12 Then   'passagem por zero da tensão Va (com filtro de 

ruido) 

       

      bZX = True  ' marca de Zero Cross 

       

      ' Protetor 1 (potência média por fase em um ciclo) 

      dWattMedioNoCiclo(1) = dWattSomatoria(1) / iAmostras 

      dWattMedioNoCiclo(2) = dWattSomatoria(2) / iAmostras 

      dWattMedioNoCiclo(3) = dWattSomatoria(3) / iAmostras 

       

      ' ZERA TOTALIZADORES 

      dWattSomatoria(1) = 0 

      dWattSomatoria(2) = 0 

      dWattSomatoria(3) = 0 

      iAmostras = 0 

    End If   ' passagem por zero da tensão Va 
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    ' TOTALIZADORES 

    dWattSomatoria(1) = (dWattSomatoria(1) + dCanal(4))   ' Potencia Pa 

    dWattSomatoria(2) = (dWattSomatoria(2) + dCanal(5))   ' Potencia Pb 

    dWattSomatoria(3) = (dWattSomatoria(3) + dCanal(6))   ' Potencia Pc 

     

    'Calcula a corrente do barramento do cliente e divide a CORRENTE das fases 

    'dentre os protetores fechados (ligeiramente desigual) 

    'onde o valor de sCloseX simula uma admitância relativa de cada protetor 

    If (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3) = 0 Then ' Barramento Desenergizado(rede morta) 

      dIaBarraP1 = 0 

      dIbBarraP1 = 0 

      dIcBarraP1 = 0 

      dIaBarraP2 = 0 

      dIbBarraP2 = 0 

      dIcBarraP2 = 0 

      dIaBarraP3 = 0 

      dIbBarraP3 = 0 

      dIcBarraP3 = 0 

      bRedeMorta = True 

      bRedeMortaMemo = True  ' para relatório 

    Else 

      dIaBarra = (dWattMedioNoCiclo(1) + dWattMedioNoCiclo(4) + dWattMedioNoCiclo(7)) / (220) ' Observar 

tensão 

      dIaBarraP1 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

      dIaBarraP2 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

      dIaBarraP3 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

       

      dIbBarra = (dWattMedioNoCiclo(2) + dWattMedioNoCiclo(5) + dWattMedioNoCiclo(8)) / (220) 

      dIbBarraP1 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

      dIbBarraP2 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

      dIbBarraP3 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

       

      dIcBarra = (dWattMedioNoCiclo(3) + dWattMedioNoCiclo(6) + dWattMedioNoCiclo(9)) / (220) 

      dIcBarraP1 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

      dIcBarraP2 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

      dIcBarraP3 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

      bRedeMorta = False 

      If dIaBarra < dIaMinima Then dIaMinima = dIaBarra ' memoriza correntes mais negativas p/relatório 

      If dIbBarra < dIbMinima Then dIbMinima = dIbBarra 

      If dIcBarra < dIcMinima Then dIcMinima = dIcBarra 

    End If 

     

    'COMPORTAMENTO INDIVIDUAL paralelo de cada um dos 3 protetores 

     

    'Protetor de Redes 1 -----------------------------------------------------------------------------  

    If sClosed1 Then                 ' se esta FECHADO 

      If iMedindo1 = 0 Then         ' se passou um ciclo depois de fechar 

        If dIaBarraP1 < -3 Or dIbBarraP1 < -3 Or dIcBarraP1 < -3 Then 

          If fComunicando1 < 0 Then  'Se passou o tempo de comunicação 

            bTemIReversa1 = True    'Informação para os outros protetores: Tem I Reversa aqui. 

          Else 

            fComunicando1 = fComunicando1 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

          End If 

          If bTemIReversa2 Or bTemIReversa3 Then           'Se outro protetor tem I reversa 

            fTripSens1 = IIf(bTemIReversa2 And bTemIReversa3, 5 * fTripSens, 8 * fTripSens) 

            fTripInst1 = 3 * fTripSens1 

          Else 

            fTripInst1 = fTripInst   'volta para valores programados 

            fTripSens1 = fTripSens 
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          End If 

          If dIaBarraP1 < fTripInst1 Or dIbBarraP1 < fTripInst1 Or dIcBarraP1 < fTripInst1 Then 

            sClosed1 = 0              ' Trip por I reversa instantânea 

            sRazao = "Inst" 

          Else 

            If dIaBarraP1 < fTripSens1 Or dIbBarraP1 < fTripSens1 Or dIcBarraP1 < fTripSens1 Then 

              'Decrementa tempo 

              fTempoTripSens1 = fTempoTripSens1 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

              If fTempoTripSens1 < 0 Then 

                sClosed1 = 0 'Se esgotou = OPEN (Trip I Reversa Sensibilizada) 

                sRazao = "Sens" 

              End If 

            Else 

              fTempoTripSens1 = fTempoTripSens 

            End If 

          End If 

          If sClosed1 = 0 Then  'Se abriu, reporta 

            sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

               Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

               "00") & ";P1 Open;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarraP1, _ 

               "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarraP1, "#########0.0##") & ";" & _ 

               Format(dIcBarraP1, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

               Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";" & CStr(bTemIReversa1) & _ 

               ";" & CStr(bTemIReversa2) & ";" & CStr(bTemIReversa3) & ";" & vVetor(0) 

            Print #2, sArea 

            bMudouConfig = True 

            bMinutoSemEvento = False 

            fTempoFech1 = fTempoFech  ' set timer de fechamento 

            iMedindo1 = 2 

            bTemIReversa1 = False 

            fTempoTripSens1 = fTempoTripSens 

            fComunicando1 = fTempoCom     'Tempo de comunicação entre protetores 

          End If 

        Else ' Se a corrente é mais positiva que todos os limites, reset temporizadores 

          bTemIReversa1 = False 

          fComunicando1 = fTempoCom     'Tempo de comunicação entre protetores 

          fTempoTripSens1 = fTempoTripSens 

        End If 

      Else 

        If bZX Then iMedindo1 = iMedindo1 - 1 ' conta o primeiro ciclo completo 

      End If 

    Else 

      'se condições,conta tempo para fechar 

      If bRedeMorta Then  ' Barramento Desenergizado(rede morta) 

        fTempoFech1 = fTempoFech1 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

      Else 

        If dIaBarra > 0 And dIbBarra > 0 And dIcBarra > 0 Then  'I direta nas 3 fases 

          fTempoFech1 = fTempoFech1 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

        Else 

          If bTemIReversa2 Or bTemIReversa3 Then          'Se outro protetor tem I reversa 

            fTempoFech1 = fTempoFech1 - 0.00062          'vai fechar com I reversa mesmo 

          Else 

            fTempoFech1 = fTempoFech  ' reset timer 

          End If 

        End If 

      End If 

      If fTempoFech1 < 0 Then    'Se esgotou => CLOSE. Reporta fechamento. 

        bMudouConfig = True 

        sRazao = " " 

        sClosed1 = 33.333 
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        sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

           Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

           "00") & ";P1 Close;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarra, _ 

           "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarra, "#########0.0##") & ";" & _ 

           Format(dIcBarra, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

           Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";" & CStr(bTemIReversa1) & _ 

           ";" & CStr(bTemIReversa2) & ";" & CStr(bTemIReversa3) & ";" & vVetor(0) 

        Print #2, sArea 

        bMinutoSemEvento = False 

      End If 

    End If 'sClosed1=1 

     

    If bMudouConfig Then  ' Se o protetor abriu ou fechou redistribui as correntes 

      bMudouConfig = False 

      If (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3) = 0 Then ' Barramento Desenergizado(rede morta) 

        dIaBarraP1 = 0 

        dIbBarraP1 = 0 

        dIcBarraP1 = 0 

        dIaBarraP2 = 0 

        dIbBarraP2 = 0 

        dIcBarraP2 = 0 

        dIaBarraP3 = 0 

        dIbBarraP3 = 0 

        dIcBarraP3 = 0 

        bRedeMorta = True 

        bRedeMortaMemo = True  ' para relatório 

      Else 

        dIaBarraP1 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

        dIaBarraP2 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

        dIaBarraP3 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

         

        dIbBarraP1 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

        dIbBarraP2 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

        dIbBarraP3 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

         

        dIcBarraP1 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

        dIcBarraP2 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

        dIcBarraP3 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

        bRedeMorta = False 

      End If 

    End If 

     

    'Protetor de Redes 2 -----------------------------------------------------------------------------  

    If sClosed2 Then                 ' se esta FECHADO 

      If iMedindo2 = 0 Then         ' se passou um ciclo depois de fechar 

        If dIaBarraP2 < -3 Or dIbBarraP2 < -3 Or dIcBarraP2 < -3 Then 

          If fComunicando2 < 0 Then  'Se passou o tempo de comunicação 

            bTemIReversa2 = True 

          Else 

            fComunicando2 = fComunicando2 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

          End If 

          If bTemIReversa1 Or bTemIReversa3 Then           'Se outro protetor tem I reversa 

            fTripSens2 = IIf(bTemIReversa1 And bTemIReversa3, 5 * fTripSens, _ 

               8 * fTripSens) 

            fTripInst2 = 3 * fTripSens2 

          Else 

            fTripInst2 = fTripInst 

            fTripSens2 = fTripSens 

          End If 

          If dIaBarraP2 < fTripInst2 Or dIbBarraP2 < fTripInst2 Or dIcBarraP2 _ 
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             < fTripInst2 Then 

            sClosed2 = 0              ' Trip por I reversa instantânea 

            sRazao = "Inst" 

          Else 

            If dIaBarraP2 < fTripSens2 Or dIbBarraP2 < fTripSens2 Or _ 

               dIcBarraP2 < fTripSens2 Then 

              'Decrementa tempo 

              fTempoTripSens2 = fTempoTripSens2 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

              If fTempoTripSens2 < 0 Then 

                sClosed2 = 0 'Se esgotou = OPEN (Trip I Reversa Sensibilizada) 

                sRazao = "Sens" 

              End If 

            Else 

              fTempoTripSens2 = fTempoTripSens 

            End If 

          End If 

          If sClosed2 = 0 Then  'Se abriu, reporta 

            sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

               Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

               "00") & ";P2 Open;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarraP2, _ 

               "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarraP2, "#########0.0##") & ";" & _ 

               Format(dIcBarraP2, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

               Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";" & CStr(bTemIReversa1) & _ 

               ";" & CStr(bTemIReversa2) & ";" & CStr(bTemIReversa3) & ";" & vVetor(0) 

            Print #2, sArea 

            bMudouConfig = True 

            bMinutoSemEvento = False 

            fTempoFech2 = fTempoFech  ' set timer de fechamento 

            iMedindo2 = 2 

            bTemIReversa2 = False 

            fTempoTripSens2 = fTempoTripSens 

            fComunicando2 = fTempoCom     'Tempo de comunicação entre protetores 

          End If 

        Else ' Se a corrente é mais positiva que todos os limites, reset temporizadores 

          bTemIReversa2 = False 

          fComunicando2 = fTempoCom     'Tempo de comunicação entre protetores 

          fTempoTripSens1 = fTempoTripSens 

        End If 

      Else 

        If bZX Then iMedindo2 = iMedindo2 - 1 ' conta o primeiro ciclo completo 

      End If 

    Else 

      'se condições,conta tempo para fechar 

      If bRedeMorta Then  ' Barramento Desenergizado(rede morta) 

        fTempoFech2 = fTempoFech2 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

      Else 

        If dIaBarra > 0 And dIbBarra > 0 And dIcBarra > 0 Then  'I direta nas 3 fases 

          fTempoFech2 = fTempoFech2 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

        Else 

          If bTemIReversa1 Or bTemIReversa3 Then          'Se outro protetor tem I reversa 

            fTempoFech2 = fTempoFech2 - 0.00062          'vai fechar com I reversa mesmo 

          Else 

            fTempoFech2 = fTempoFech  ' reset timer 

          End If 

        End If 

      End If 

      If fTempoFech2 < 0 Then    'Se esgotou => CLOSE. Reporta fechamento. 

        bMudouConfig = True 

        sRazao = " " 

        sClosed2 = 34.333 
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        sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

           Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

           "00") & ";P2 Close;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarra, _ 

           "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarra, "#########0.0##") & ";" & _ 

           Format(dIcBarra, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

           Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";" & CStr(bTemIReversa1) & _ 

           ";" & CStr(bTemIReversa2) & ";" & CStr(bTemIReversa3) & ";" & vVetor(0) 

        Print #2, sArea 

        bMinutoSemEvento = False 

      End If 

    End If 'sClosed2=1 

     

    If bMudouConfig Then  ' Se o protetor abriu ou fechou redistribui as correntes 

      bMudouConfig = False 

      If (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3) = 0 Then ' Barramento Desenergizado(rede morta) 

        dIaBarraP1 = 0 

        dIbBarraP1 = 0 

        dIcBarraP1 = 0 

        dIaBarraP2 = 0 

        dIbBarraP2 = 0 

        dIcBarraP2 = 0 

        dIaBarraP3 = 0 

        dIbBarraP3 = 0 

        dIcBarraP3 = 0 

        bRedeMorta = True 

        bRedeMortaMemo = True  ' para relatório 

      Else 

        dIaBarraP1 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

        dIaBarraP2 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

        dIaBarraP3 = (dIaBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

         

        dIbBarraP1 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

        dIbBarraP2 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

        dIbBarraP3 = (dIbBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

         

        dIcBarraP1 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed1 

        dIcBarraP2 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed2 

        dIcBarraP3 = (dIcBarra / (sClosed1 + sClosed2 + sClosed3)) * sClosed3 

        bRedeMorta = False 

      End If 

    End If 

     

    'Protetor de Redes 3 -----------------------------------------------------------------------------  

    If sClosed3 Then                 ' se esta FECHADO 

      If iMedindo3 = 0 Then         ' se passou um ciclo depois de fechar 

        If dIaBarraP3 < -3 Or dIbBarraP3 < -3 Or dIcBarraP3 < -3 Then 

          If fComunicando3 < 0 Then  'Se passou o tempo de comunicação 

            bTemIReversa3 = True 

          Else 

            fComunicando3 = fComunicando3 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

          End If 

          If bTemIReversa1 Or bTemIReversa2 Then           'Se outro protetor tem I reversa 

            fTripSens3 = IIf(bTemIReversa1 And bTemIReversa2, 5 * fTripSens, _ 

               8 * fTripSens) 

            fTripInst3 = 3 * fTripSens3 

          Else 

            fTripInst3 = fTripInst   'volta para valores programados 

            fTripSens3 = fTripSens 

          End If 

          If dIaBarraP3 < fTripInst3 Or dIbBarraP3 < fTripInst3 Or dIcBarraP3 _ 
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             < fTripInst3 Then 

            sClosed3 = 0              ' Trip por I reversa instantânea 

            sRazao = "Inst" 

          Else 

            If dIaBarraP3 < fTripSens3 Or dIbBarraP3 < fTripSens3 Or _ 

               dIcBarraP3 < fTripSens3 Then 

              'Decrementa tempo 

              fTempoTripSens3 = fTempoTripSens3 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

              If fTempoTripSens3 < 0 Then 

                sClosed3 = 0 'Se esgotou = OPEN (Trip I Reversa Sensibilizada) 

                sRazao = "Sens" 

              End If 

            Else 

              fTempoTripSens3 = fTempoTripSens 

            End If 

          End If 

          If sClosed3 = 0 Then  'Se abriu, reporta 

            sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

               Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

               "00") & ";P3 Open;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarraP3, _ 

               "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarraP3, "#########0.0##") & ";" & _ 

               Format(dIcBarraP3, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

               Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";" & CStr(bTemIReversa1) & _ 

               ";" & CStr(bTemIReversa2) & ";" & CStr(bTemIReversa3) & ";" & vVetor(0) 

            Print #2, sArea 

            bMudouConfig = True 

            bMinutoSemEvento = False 

            fTempoFech3 = fTempoFech  ' set timer de fechamento 

            iMedindo3 = 2 

            bTemIReversa3 = False 

            fTempoTripSens3 = fTempoTripSens 

            fComunicando3 = fTempoCom     'Tempo de comunicação entre protetores 

          End If 

        Else ' Se a corrente é mais positiva que todos os limites, reset temporizadores 

          bTemIReversa3 = False 

          fComunicando3 = fTempoCom     'Tempo de comunicação entre protetores 

          fTempoTripSens1 = fTempoTripSens 

        End If 

      Else 

        If bZX Then iMedindo3 = iMedindo3 - 1 ' conta o primeiro ciclo completo 

      End If 

    Else 

      'se condições,conta tempo para fechar 

      If bRedeMorta Then  ' Barramento Desenergizado(rede morta) 

        fTempoFech3 = fTempoFech3 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

      Else 

        If dIaBarra > 0 And dIbBarra > 0 And dIcBarra > 0 Then  'I direta nas 3 fases 

          fTempoFech3 = fTempoFech3 - 0.00062 'tempo de cada amostra 

        Else 

          If bTemIReversa1 Or bTemIReversa2 Then          'Se outro protetor tem I reversa 

            fTempoFech3 = fTempoFech3 - 0.00062          'vai fechar com I reversa mesmo 

          Else 

            fTempoFech3 = fTempoFech  ' reset timer 

          End If 

        End If 

      End If 

      If fTempoFech3 < 0 Then    'Se esgotou => CLOSE. Reporta fechamento. 

        bMudouConfig = True 

        sRazao = " " 

        sClosed3 = 32.333 
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        sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & _ 

           Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, "00") & ":" & Format(iSeg, _ 

           "00") & ";P3 Close;" & sRazao & ";" & Format(dIaBarra, _ 

           "#########0.0##") & ";" & Format(dIbBarra, "#########0.0##") & ";" & _ 

           Format(dIcBarra, "#########0.0##") & ";" & Format(sClosed1) & ";" & _ 

           Format(sClosed2) & ";" & Format(sClosed3) & ";" & CStr(bTemIReversa1) & _ 

           ";" & CStr(bTemIReversa2) & ";" & CStr(bTemIReversa3) & ";" & vVetor(0) 

        Print #2, sArea 

        bMinutoSemEvento = False 

      End If 

    End If 'sClosed3=1 

     

    bZX = False  ' só é True durante a amostra da passagem por zero (Zero Crossing). 

     

  Loop 

   

  ' Registra correntes mais negativas 

  sArea = Format(iDia, "00") & "/" & Format(iMes, "00") & "/13;" & Format(iHora, "00") & ":" & Format(iMin, 

"00") & ":" & Format(iSeg, "00") & ";;Minimas;" & Format(dIaMinima, "#########0.0##") & ";" & 

Format(dIbMinima, "#########0.0##") & ";" & Format(dIcMinima, "#########0.0##") & ";;;;" 

  Print #2, sArea 

   

  Exit Sub 

   

  ' Error handler 

Error_Processo7c: 

  With Err 

    sErrorDescription = "Error '" & .Number & " " & .Description & "' ocorreu na linha " & IIf(Erl <> 0, 

CStr(Erl) & ".", "(Sem Erl).") & "Processo7c" 

  End With 

  i = MsgBox(sErrorDescription, vbOK, App.Title & " Error") 

  End 

   

End Sub 

 

 

'---------------------------------------------------------------------------------------  

' Rotina    : Processo8 

' Autor     : GAB 

' Data      : 20/12/2013 

' Propósito : Soma as potencias eficazes de dois arquivos LVM (para soma do perfil da 

'             Subestação de Brasilia com a geração solar do IEE/USP) 

' Entrada   : Arquivo LVM deve estar aberto para leitura no Identificador #1 

'             (note-se que os arquivos devem estar sincronizados pela hora do dia) 

' Saída     : saída em formato CSV 

'---------------------------------------------------------------------------------------  

' 

Private Sub Processo8() 

  Dim dCanalOutro(12) As Double 

  Dim dWattOutro(3) As Double 

  Dim vVetorOutro As Variant 

  Dim i As Integer 

  Dim dVa As Double, dVaOutro As Double, dFator As Double 

  Dim counter1 As Long, counter2 As Long 

  Dim dMediaA As Double, dMediaB As Double, dMediaC As Double 

  Dim dMediaOutroA As Double, dMediaOutroB As Double, dMediaOutroC As Double 

  Dim dSomaA As Double, dSomaB As Double, dSomaC As Double 

  Dim dSomaOutroA As Double, dSomaOutroB As Double, dSomaOutroC As Double 

   

  ' Indica error handler. 



167 

 

  On Error GoTo Error_Processo8: 

   

  aviso.Text = "processando..." 

  lbl_contador4.Caption = "Processo8" 

   

  ' detecta fim do cabeçalho do arquivo LVM(HEADER) 

  sArea = vbNullString 

  bFlipflop = True 

  Do While bFlipflop And (Not EOF(1)) 

    sArea = vbNullString 

    Line Input #1, sArea 

    If InStr(1, sArea, "X_Value", vbTextCompare) Then bFlipflop = False 

    ' se tem X_Value, inicia processador de valores 

    Print #3, sArea 

  Loop 

  If EOF(1) Then 

    aviso.Text = "X_Value não encontrado..." 

    Exit Sub 

  End If 

   

  '---------------------------------- 

  dFator = 0.01    ' Fator multiplicador para elevar ou baixar todo o perfil de POTENCIA do LVM 1 

  '---------------------------------- 

   

  ' Leitura das medidas 

  Do While Not EOF(1) 

     

    ' Arquivo Matriz 

    sArea = vbNullString 

    Line Input #1, sArea 

    dVa = dCanal(1)   ' memoriza tensão Va da amostra anterior 

    vVetor = Split(sArea, vbTab, -1, vbTextCompare) 

    For i = 1 To 12 ' Converte canais em valores Double 

      dCanal(i) = CDbl(vVetor(i)) 

    Next 

     

    ' Arquivo a ser somado 

    sArea = vbNullString 

    If EOF(4) Then          ' Se acabou o arquivo abre o próximo da lista e continua 

      Close 4 

      Line Input #6, sNextLVM  'lê próx.nome de arquivo LVM a ser somado 

      Print #2, sNextLVM & ";" & Str(counter1) & ";" & Str(counter2)     'registra nome arquivo sendo somado, 

para controle 

      counter2 = 1 

      Open sNextLVM For Input As #4 

      bFlipflop = True 

      ' DETECTA FIM DO CABEÇALHO DO ARQUIVO LVM(HEADER) 

      Do While bFlipflop And (Not EOF(4)) 

        sArea = vbNullString 

        Line Input #4, sArea 

        If InStr(1, sArea, "X_Value", vbTextCompare) Then bFlipflop = False ' se tem X_Value, inicia processador 

de valores 

      Loop 

    Else 

      Line Input #4, sArea 

      dVaOutro = dCanalOutro(1)                 ' memoriza tensão Va da amostra anterior 

      vVetorOutro = Split(sArea, vbTab, -1, vbTextCompare) 

      For i = 1 To 12 ' Converte canais em valores Double 

        dCanalOutro(i) = CDbl(vVetorOutro(i)) 

      Next 
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    End If 

     

    ' Reticulado em Brasilia: 

     

    'Protetor 1 (Pot.Ativa por Fase) (Tensão * Fator TP calibrado) * (Corrente * Fator TCs) 

    dWatt(1) = dCanal(1) * dCanal(4) * 104730 '* dFator   ' VRa * 34.91 * Ia1 * 3000 

    dWatt(2) = dCanal(2) * dCanal(5) * 104310 '* dFator   ' VRb * 34.77 * Ib1 * 3000 

    dWatt(3) = dCanal(3) * dCanal(6) * 102450 '* dFator   ' VRc * 34.15 * Ic1 * 3000 

     

    'Protetor 2 (Pot.Ativa por Fase) 

    dWatt(4) = dCanal(1) * dCanal(7) * 3491 '* dFator    ' VRa * 34.91 * Ia2 * 100 

    dWatt(5) = dCanal(2) * dCanal(8) * 3477 '* dFator    ' VRb * 34.77 * Ib2 * 100 

    dWatt(6) = dCanal(3) * dCanal(9) * 3415 '* dFator    ' VRc * 34.15 * Ic2 * 100 

     

    'Protetor 3 (Pot.Ativa por Fase) 

    dWatt(7) = dCanal(1) * dCanal(10) * 3491 '* dFator    ' VRa * 34.91 * Ia1 * 100 

    dWatt(8) = dCanal(2) * dCanal(11) * 3477 '* dFator    ' VRb * 34.77 * Ib1 * 100 

    dWatt(9) = dCanal(3) * dCanal(12) * 3415 '* dFator    ' VRc * 34.15 * Ic1 * 100 

     

    dBuffer1(0, 0) = dWatt(1) + dWatt(4) + dWatt(7)    ' Fase A (Potencia no barramento cliente) 

    dBuffer1(0, 1) = dWatt(2) + dWatt(5) + dWatt(8)    ' Fase B 

    dBuffer1(0, 2) = dWatt(3) + dWatt(6) + dWatt(9)    ' Fase C 

     

    dSomaA = 0 

    dSomaB = 0 

    dSomaC = 0 

    For i = 0 To 26 

      dSomaA = dSomaA + dBuffer1(i, 0) 

      dSomaB = dSomaB + dBuffer1(i, 1) 

      dSomaC = dSomaC + dBuffer1(i, 2) 

    Next 

     

    ' Potencia média móvel de 27 amostras (1 ciclo) - valor minimo encontrado na semana p/baixar perfil de 

Brasilia 

    ' 60125,47 57766,18 57614,96 

    dMediaA = (dSomaA / 27) - 80000 

    If dMediaA < 0 Then 

      dMediaA = 0 

    Else 

      If dMediaA < 10000 Then 

        dMediaA = dMediaA * 0.02 

      End If 

    End If 

    dMediaB = (dSomaB / 27) - 80000 

    If dMediaB < 0 Then 

      dMediaB = 0 

    Else 

      If dMediaB < 10000 Then 

        dMediaB = dMediaA * 0.02 

      End If 

    End If 

    dMediaC = (dSomaC / 27) - 80000 

    If dMediaC < 0 Then 

      dMediaC = 0 

    Else 

      If dMediaC < 10000 Then 

        dMediaC = dMediaA * 0.02 

      End If 

    End If 
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    For i = 26 To 1 Step -1      ' Move 1 linha para cima. Deixa a linha zero livre. 

      dBuffer1(i, 0) = dBuffer1(i - 1, 0) 

      dBuffer1(i, 1) = dBuffer1(i - 1, 1) 

      dBuffer1(i, 2) = dBuffer1(i - 1, 2) 

    Next 

     

    ' Geração Solar: 

     

    'Protetor 2 (Pot.Ativa por Fase) ( Só tem um trifásico nesta medição, originalmente em 127V) 

    dWattOutro(0) = dCanalOutro(1) * dCanalOutro(7) * 6047    ' VRa * 34.91 * raiz de 3 * Ia2 * 100 

    dWattOutro(1) = dCanalOutro(2) * dCanalOutro(8) * 6022    ' VRb * 34.77 * raiz de 3 * Ib2 * 100 

    dWattOutro(2) = dCanalOutro(3) * dCanalOutro(9) * 5915    ' VRc * 34.15 * raiz de 3 * Ic2 * 100 

     

    dBuffer2(0, 0) = dWattOutro(0)    ' Fase A (Potencia no barramento cliente) 

    dBuffer2(0, 1) = dWattOutro(1)    ' Fase B 

    dBuffer2(0, 2) = dWattOutro(2)    ' Fase C 

     

    dSomaOutroA = 0 

    dSomaOutroB = 0 

    dSomaOutroC = 0 

    For i = 0 To 26 

      dSomaOutroA = dSomaOutroA + dBuffer2(i, 0) 

      dSomaOutroB = dSomaOutroB + dBuffer2(i, 1) 

      dSomaOutroC = dSomaOutroC + dBuffer2(i, 2) 

    Next 

    dMediaOutroA = dSomaOutroA / 27 

    dMediaOutroB = dSomaOutroB / 27 

    dMediaOutroC = dSomaOutroC / 27 

     

    For i = 26 To 1 Step -1      ' Move todos 1 linha para cima. Deixa a linha zero livre. 

      dBuffer2(i, 0) = dBuffer2(i - 1, 0) 

      dBuffer2(i, 1) = dBuffer2(i - 1, 1) 

      dBuffer2(i, 2) = dBuffer2(i - 1, 2) 

    Next 

     

    ' Protetor 1 (Potencia somada) 

    vVetor(4) = Format(dMediaA + dMediaOutroA, "##########.00") 

    vVetor(5) = Format(dMediaB + dMediaOutroB, "##########.00") 

    vVetor(6) = Format(dMediaC + dMediaOutroC, "##########.00") 

     

    'Monta linha de saída do arquivo LVM novo, com 3 tensoes do arquivo 1 e 3 potencias médias móveis (27 

amostras) (somadas) 

    sArea = vVetor(0) & vbTab & vVetor(1) & vbTab & vVetor(2) & vbTab & vVetor(3) & vbTab & vVetor(4) 

& vbTab & vVetor(5) & vbTab & vVetor(6) ' & vbTab & vVetor(7) & vbTab & vVetor(8) & vbTab & vVetor(9) 

& vbTab & vVetor(10) & vbTab & vVetor(11) & vbTab & vVetor(12) 

    Print #3, sArea 

     

  Loop 

   

  Exit Sub 

   

  ' Error handler 

Error_Processo8: 

  With Err 

    sErrorDescription = "Error '" & .Number & " " & .Description & "' ocorreu na linha " & IIf(Erl <> 0, 

CStr(Erl) & ".", "(Sem Erl).") & "Processo8" 

  End With 

  i = MsgBox(sErrorDescription, vbOK, App.Title & " Error") 

  End 

End Sub  
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ANEXO A – Cronologia das Privatizações do Setor Elétrico 

 

 

Informações em ordem cronológica sobre as empresas do setor elétrico privatizadas entre 

julho de 1995 e junho de 2006. Reprodução parcial de página de internet de acesso público do 

sitio da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE). Disponível 

em: http://www.abradee.com.br/setor-eletrico/privatizacoes : 

... “ Diante disso, a Abradee preparou uma lista sobre as privatizações do setor elétrico, conforme a tabela 

abaixo: 

Nome 
Data de 

Privatização 

Área de 

Serviço / 

Localização 

Comprador 

Preço 

R$ 

Milhões 

% 

Vendida 

Ágio 

(%) 

ESCELSA 12-Jul-95 ES 
IVEN S. A , GTD 

Participações 
385,0 50,00 11,78 

LIGHT 21-Mai-96 RJ 
AES; Houston; 

EdF; CSN. 
2.230,0 51,00 0,00 

CERJ (AMPLA) 20-Nov-96 RJ 
Endesa(Sp); 

Enersis; Ed Port. 
605,3 70,26 30,27 

COELBA 31-Jul-97 BA 

Iberdrola; 

BrasilCap; Previ; 

BBDTVM 

1.730,9 65,64 77,38 

AES SUL 21-Out-97 RS AES 1.510,0 90,91 93,56 

RGE 21-Out-97 RS CEA; VBC ; Previ 1.635,0 90,75 82,70 

CPFL 05-Nov-97 SP 
VBC ; Previ; 

Fundação CESP 
3015,0 57,60 70,10 

ENERSUL 19-Nov-97 MS Escelsa 625,6 76,56 83,79 

CEMAT 27-Nov-97 MT 
Grupo Rede; 

Inepar 
391,5 85,10 21,09 

http://www.abradee.com.br/setor-eletrico/privatizacoes
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ENERGIPE 03-Dez-97 SE 
Cataguazes; 

Uptick 
577,1 85,73 96,05 

COSERN 11-Dez-97 RN 

Coelba; 

Guaraniana; 

Uptick 

676,4 77,92 73,60 

COELCE 02-Abr-98 CE 

Consócio Distriluz 

(Enersis Chilectra, 

Endesa, Cerj) 

867,7 82,69 27,20 

ELETROPAULO  ** 15-Abr-98 SP 
Consórcio 

Lightgás 
2.026,0 74,88 0,00 

CELPA 09-Jul-98 PA 

QMRA 

Participações S. A. 

(Grupo Rede e 

Inepar) 

450,3 54,98 0,00 

ELEKTRO ** 16-Jul-98 SP / MS 
Grupo Enron 

Internacional 
1.479,0 46,60 98,94 

CACHOEIRA 

DOURADA 
05-Set-97 GO 

Endesa / Edegel / 

Fundos de 

Investimentos 

779,8 92,90 43,49 

GERASUL * 15-Set-98 RS Tractebel(Belga) 945,7 50,01 0,00 

BANDEIRANTE*  17-Set-98 SP 
EDP (Portugal) - 

CPFL 
1.014,0 74,88 0,00 

CESP Tiête*** 27-Out-99 SP AES Gerasul Emp 938,07 - 29,97 

BORBOREMA*** 30-Nov-99 PB 
Cataguazes-

Leopoldina 
87,38 - - 

CELPE* 20-Fev-
PE Iberdrola/Previ/BB 1.780 79,62 - 
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2000 

CEMAR*** 15-06-2000 MA PP&L 552,8 86,25 - 

SAELPA*** 31-11-2000 PB 
Cataguazes-

Leopoldina 
363,0 - - 

CTEEP 28-06-2006 SP 

ISA 

(Interconexión 

Eléctrica S/A Esp) 

1.193 - 57,89 

TOTAL       25.858,55     

 

Fontes :MME 

* :Informações obtidas em jornais 

** :Informações sobre Num. de Consumidores e GWh obtidas no site da Empresa 

***: Informações obtidas no site do Provedor de Informações Econômico-Financeiras do Setor 

Elétrico Brasileiro - UFRJ/ELETROBRÁS ” 
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ANEXO B – Normas de Acesso (resumo) 

 

 

 

Principais concessionárias e normas de conexão (acesso) de geração distribuída. 

Empresa Tensões de conexão Fases de Conexão Documento/data 

AES (BT)115V-440V 

(MT)3,8kV a 34,5kV 

≤ 20 kW: 

Monofásico, 

bifásico ou 

trifásico 

 

> 20 kW: 

Trifásico 

NT-6012 

Dez/2012 

 

 

AMPLA (BT) 127/220V ou 120/240V 

 

(MT)15kV 

0 < 8 kW: 

BT Monofásico 

 

8 a 10 kW: 

BT Bifásico 

 

0 < 15 kW (rural): 

BT Bifásico 

 

> 10 kW a 75 kV: 

BT Trifásico 

 

> 75 kW 

MT Trifásico 

ETA-020 

14/12/2012 

CEEE-D  Monofásico: 

Até 10kVA: 

 127V 

Até 15kVA: 

 220V 

 

Bifásico: 

Até 15kVA: 

127/220V 

Até 25kVA: 

220/380V 

 

Trifásico: 

Até 75kVA: 

127/220V ou 

220/380V 

NTD-00.081 

17/12/2012 
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Empresa Tensões de conexão Fases de Conexão Documento/data 

CELESC BT: 220/380V e 220/440V 

 

MT: 13,8kV, 23kV e 34,5kV 

Até 15kW: 

Monofásico, 

bifásico ou 

trifásico – BT 

 

15 a 25kW: 

Bifásico ou 

trifásico – BT 

 

25 a 75kW: 

Trifásico – BT 

 

75 a 1000kW: 

Média tensão com 

trafo de 

acoplamento 

Requisitos para a Conexão de Micro 

ou Mini Geradores de Energia ao 

Sistema Elétrico da Celesc 

Distribuição 

Dez/2012 

CEMIG BT 127/220V (trafos trifásicos) 

ou 120/240V (trafos 

monofásicos) 

Até 10kW: 

Monofásico, 

bifásico ou 

trifásico – BT 

 

10 a 15kW: 

Bifásico ou 

trifásico – BT 

 

Mais de 15kW: 

Trifásico – BT 

 

Até 30kW rural: 

Monofásico com 

trafo exclusivo 

ND.5.30 

30/11/2012 

COPEL BT 127/220V(trifásico) 

127/254V(monofásico 3 fios) 

127V (Mofásico 2 fios) 

 

MT 13,8kV e 34,5kV 

Até 10kW: 

Mono ou bifásicos 

 

75 a 100kW: 

trifásico 

 

76 a 1000kW: 

Trifásico MT  

(76 a 100kW pode 

ser BT, sujeito a 

analise) 

 

 

NTC 905100 

Dez/2012 
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Empresa Tensões de conexão Fases de Conexão Documento/data 

CPFL BT 127/220V Até 10kW: 

Monofásico, 

bifásico ou 

trifásico – BT 

 

10 a 100kW: 

trifásico – BT 

 

101 a 500kW: 

Trifásico – BT ou 

MT 

 

501 a 1000kW: 

Trifásico - MT 

GED15303 

13/12/2012 

LIGHT 220/127 V - Redes aéreas 

trifásicas a 4 fios / Urbanas e 

Rurais  

 

220/127 V - Redes subterrâneas 

a 4 fios / Urbanas  

 

230-115 V - Redes aéreas 

monofásicas a 3 fios / Rurais  

 

380/220 V - Sistema 

subterrâneo dedicado / Urbano  

 

Até 10kW: 

Monofásico, 

bifásico ou 

trifásico – BT 

 

10 a 100kW: 

trifásico – BT 

 

Até 15kW rural: 

Monofásico com 

trafo exclusivo 

DTE/DTP-01/12 

13/12/2012 

 

Notas: 

1) Na AES-Eletropaulo, para os clientes atendidos na área do “Sistema Subterrâneo Reticulado”, 

qualquer tipo de geração distribuída não será permitida. 

2) O Sistema de Compensação de Energia Elétrica não faz parte das normas técnicas; 

3) As normas sobre GD contemplam a conexão de geradores que não utilizam inversores como 

interface, como geradores sincronos ou assincronos (geralmente utilizados para turbinas 

hidráulicas ou térmicas). Estes casos fogem ao escopo deste levantamento e não estarão 

relacionadas aqui. 

4) Somente será permitido o paralelismo permanente de geração com inversores certificados pelo 

INMETRO. Compatíveis com a norma ABNT NBR IEC 62116 

5) Mesmo que a exportação de energia não esteja prevista ou não ocorra em operação normal, 

todos os dispositivos e providências exigidos. 

6) O sistema deve contar com proteção contra ilhamento (sistemas com ou sem inversores). 

 


